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11

مرسوم ملكي رقم  66.822بتاريخ  41صفر 8( 48.2يونيه )4622
باملصادقة على اتفاقيتني موقع عليهما يوم  6دجنرب 4621
1
بتونس بني اململكة املغربية واجلمهورية التونسية.
الحمد هلل وحده،
نحن عبد هللا المعتمد على هللا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف – بدارخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه).
نرسم ما يلي:
الفصل األول
يصادق على االتفاقيتين اآلتيتين المضافتين إلى هذا المرسوم الملكي والموقع
عليهما يوم  6دجنبر  2611بتونس بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية:
اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين؛
اتفاقية االستيطان.
الفصل الثاني
ينشر مرسومنا الملكي هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21صفر  8( 2831يونيه .)2611
*
*
*
اتفاقية التعاون القضائي
وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني
بني اجلمهورية التونسية واململكة املغربية
إن حكومة الجمهورية التونسية،
وحكومة المملكة المغربية،
رغبة منهما في التمهيد لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير؛
وعمال بمقتضى معاهدة األرخوة والتضامن المبرمة بين البلدين في الثامن
والعشرين من شعبان سنة  80( 2841مارس )2644؛
وإيضاحا لما جاء بالفقرة السابعة من البالغ المشترك الصادر عقب ندوة تونس
بتاريخ  16ذي القعدة –  8ذي الحجة  12 – 24( 2844جوان )2643؛
ونظرا لما بين النظامين في كل من تونس والمغرب من أوجه شبه قوية فإنه يتحتم
في الميدان القضائي تعاون مثمر بين البلدين؛

 - 1الجريدة الرسمية عدد  2805الصادرة في  24ربيع الثاني  8( 2831غشت  )2611ص .2160

12

ولذا قررتا إبرام هذه االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي وتنفيذ األحكام المدنية
وتسليم المجرمين؛
وعينتا لهذا الغرض كمفوضين عنهما:
عن الجمهورية التونسية:
السيد حبيب بورقيبة االبن ،كاتب الدولة للشؤون الخارجية.
عن المملكة المغربية:
السيد أحمد الطيبي بنهيمة ،وزير الشؤون الخارجية.
اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول
المرعية على ما يلي:
الباب األول
التنسيق يف القضاء
املادة األوىل
يتبادل الطرفان الم تعاقدان بصفة مستمرة ومنتظمة المعلومات وسائر النصوص
القانونية المتعلقة بنظام القضاء في بلديهما.
املادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق النصوص التشريعية واألنظمة القضائية بين
بلديهما وتوحيدها كلما أمكن ذلك.
وتكون لجنة مشتركة دائمة متركبة من ارختصاصيي الطرفين وبالتساوي بينهما
لدراسة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه المادة ووضع رخطة محكمة كفيلة بالوصول إلى
هذه الغاية.
املادة الثالثة
سيقوم الطرفان المتعاقدان في الوقت المناسب بإجراء اتصال بكل من الحكومتين
الشقيق تين الجزائرية والليبية قصد تحقيق ما نصت عليه المادة السابقة ضمن إطار
المغرب العربي الكبير.
املادة الرابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان القضاة وموظفي المصالح القضائية ،ويجري هذا
التبادل بمقتضى اتفاق يعقده الطرفان فيما بعد.
املادة اخلامسة
يجوز لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين أن يطلبوا التسجيل بإحدى نقابات المحامين
لدى الطرف اآلرخر على أن يستوفوا الشروط القانونية الالزمة للتسجيل في القطر الذي
يطلبونه فيه ،كما يحق لهم أن يشغلوا أي منصب دارخل مجلس النقابة.
ويجوز للمحامين التونسيين المسجلين بنقابات المحامين بالمغرب أن يمارسوا بكل
حرية مهنتهم لدى محاكم المغرب طبقا لتشر يعها وضمن دائرة االحترام لتقاليد المهنة
وبدون أي تمييز بينهم وبين المحامين المغاربة.
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ويجوز للمحامين المغاربة المسجلين بنقابة المحامين بتونس أن يمارسوا بكل حرية
مهنتهم لدى محاكم تونس طبقا لتشريعها وضمن دائرة االحترام لتقاليد المهنة وبدون أي
تمييز بينهم وبين المحامين التونسيين.
ويحق للمحامين التونسيين المسجلين بنقابة المحامين التونسية أن يؤازروا أو
يمثلوا المتداعين لدى جميع المحاكم المغربية سواء رخالل مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة
وبنفس الشروط التي تنطبق على المحامين المسجلين بنقابات المحامين المغربية وذلك
بعد التحصيل على إذن من وزير العدل للمملكة المغربية على أن يعينوا محال مختارا
بمكتب محام بالمغرب لتلقي جميع اإلعالنات التي ينص عليها القانون.
ويحق للمحامين المغاربة المسجلين بنقابات المحامين المغربية أن يؤازروا أو
يمثلوا المتداعين لدى جميع المحاكم التونسية سواء رخالل مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة
وبنفس الشروط التي تنطبق على المحامين المسجلين بنقابة المحامين التونسية وذلك بعد
التحصيل على إذن من كاتب الدولة للعدل بالجمهورية التونسية على أن يعينوا محال
مختارا بمكتب محام بتونس لتلقي جميع اإلعالنات التي ينص عليها القانون.
إن للمواطنين التونسيين بالمغرب الحق في ممارسة المهن القضائية الحرة وفقا
للقوانين التي يمارس الرعايا المغاربة بمقتضاها مهنهم القضائية الحرة دون أي تمييز
بينهما.
وإن للرعايا المغاربة بتونس الحق في ممارسة المهن القضائية الحرة وفقا للقوانين
التي يمارس ال مواطنون التونسيون بمقتضاها مهنهم القضائية الحرة دون أي تمييز
بينهما.
املادة السادسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات وعقد المؤتمرات المختصة بين رجال
القضاء وموظفي الهيئة القضائية ،وكذلك بين نقابات المحامين وغيرها من المنظمات
القضائية في البلدين وذلك بقصد االطالع على األحوال القضائية لديهما وعلى التجارب
التي تجرى في كل منهما ،وتبادل الرأي في المشاكل التي تعترض القطرين في هذا
المجال.
الباب الثاني
التعاون القضائي
القسم األول
تبليغ الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية
املادة السابعة
مع االحتفاظ باألحكام الخاصة بنظام تسليم المجرمين المنصوص عليها في الباب
الرابع من هذه االتفاقية تبلغ الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية الموجهة
إلى أشخاص يقيمون فوق تراب أحد البلدين المتعاقدين سواء أكانت تتعلق بقضية مدنية
أم تجارية أم جزائية عن طريق كتابة الدولة للعدل للجمهورية التونسية ووزارة العدل
بالمملكة المغربية.
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إن أحكام هذه المادة ال تحول دون حق كل من الطرفين المتعاقدين في أن يقوم
بواسطة ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين بإبالغ الوثائق واألوراق القضائية وغير
القضائية الموجهة إلى رعاياه أنفسهم المقيمين لدى الطرف اآلرخر ،وفي حالة حدوث
رخالف حول جنسية الشخص الموجه إليه الوثيقة فإن جنسيته تحدد بمقتضى تشريع الدولة
التي يجب أن يقع فيها التبليغ.
املادة الثامنة
يجب أن تصحب الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية بورقة تتضمن
البيانات اآلتية:
السلطة التي صدرت منها الوثيقة؛
نوع الوثيقة المطلوب تبليغها؛
اسم كل من الطرفين وصفتهما؛
اسم الشخص المطلوب تبليغه وعنوانه؛
وفي القضايا الجزائية وصف كامل للقضية.
املادة التاسعة
إن السلطة المطلوب إليها التبليغ تقتصر على تسليم الوثيقة إلى الشخص المطلوب
تبليغه ويتم إثبات التبليغ إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرفه وإما بواسطة
محضر تحرره السلطة المطلوب منها التبليغ .وتوجه وثيقة إثبات حصول التبليغ سواء
أكانت وصال أم محضرا إلى السلطة الطالبة.
وفي صورة عدم تسليم الوثيقة فإن السلطة المطلوب إليها التبليغ توجه الوثيقة حاال
إلى السلطة الطالبة ذاكرة السبب الذي حال دون إجراء التبليغ.
املادة العاشرة
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين مصاريف التبليغ الذي يقع في أراضيها.
املادة احلادية عشر
إن أحكام المواد السابقة ال تتعارض مع حق ذوي المصالح القاطنين فوق تراب
أحد الطرفين المتعاقدين في أن يجروا في أحد البلدين تبليغ وتسليم وثائق لألشخاص
القاطنين به وذلك فيما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية ،ويكون التبليغ والتسليم موافقين
إلجراءات البلد الذي يتمان فيه.
القسم الثاني
تسليم وتنفيذ االنابات القضائية
املادة الثانية عشرة
إن اإل نابات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية التي يجب تنفيذها فوق تراب
أحد الطرفين المتعاقدين تنفذ بواسطة السلطات القضائية.
توجه اإل نابات رأسا إلى النيابة العمومية المختصة ،فإذا كانت السلطة المطلوب
منها التنفيذ غير مختصة فإنها ترفع اإلنابة القضائية بصورة تلقائية إلى السلطة المختصة
وتعلم حاال السلطة الطالبة.
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إن أحكام هذه المادة ال تنفي حق كل من الجانبين المتعاقدين في أن ينفذ رأسا
بواسطة ممثليه أو نوابهم االنابات القضائية المتعلقة باالستماع إلى رعاياه.
وفي حالة الخالف في جنسية الشخص المطلوب االستماع إليه تحدد جنسيته
بمقتضى قانون البلد الذي يجب أن تنفذ فيه اإلنابة القضائية.
املادة الثالثة عشرة
إن اإلنابة القضائية في الشؤون الجنائية التي يجب تنفيذها فوق تراب أحد الجانبين
المتعاقدين توجه مباشرة بين كتابة الدولة للعدل بالجمهورية التونسية ووزارة العدل
بالمملكة المغربية وتنفذ بواسطة السلطات القضائية.
املادة الرابعة عشرة
إن السلطة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية يمكنها أن ترفض تنفيذها فيما إذا كان
من شأنها أن تمس بسيادة البالد التي يجب أن تنفذ فيها أو بسالمتها أو بالنظام العام فيها،
أو إذا تعذر تنفيذها ،وفي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة
بذلك مع بيان األسباب.
املادة اخلامسة عشرة
إن األشخاص الذين تطلب شهادتهم يستدعون بمجرد إعالم إداري فإذا امتنعوا من
تلبية ذلك االستدعاء وجب على السلطة المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة أن تستعمل الوسائل
الجبرية المنصوص عليها في قوانين بالدها لترغمهم على ذلك.
املادة السادسة عشرة
بناء على طلب رخاص من جانب السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوب إليها:
 -2أن تنفذ اإلنابة القضائية طبقا لشكل رخاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع
بالدها؛
 -1أن تعلم في الوقت المناسب السلطة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما
تنفي ذ اإلنابة القضائية ليتمكن الطرف المعني من الحضور إذا شاء أو توكيل من ينوب
عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري العمل به في البالد المطلوب إليها.
املادة السابعة عشرة
ال يترتب عن تنفيذ االنابات القضائية دفع أية مصاريف من طرف الدولة الطالبة
ما عدا أجور الخبراء.
املادة الثامنة عشرة
يكون لإلجراء القضائي الذي يتم بواسطة اإلنابة القضائية وفقا لألحكام المتقدمة
نفس األثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
المادة التاسعة عشرة
ال يجوز مطالبة رعايا البالد الطالبة اإلنابة القضائية بتقديم رسم أو تأمين أو
ضمان ال يلتزم بها رعايا البالد المطلوب منها اإلنابة.
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القسم الثالث
يف حضور الشهود يف القضايا اجلزائية
املادة العشرون
إذا اقتضى األمر حضور شاهد ما في قضية جزائية فإن حكومة الدولة التي يقيم
الشاهد بترابها تحثه على الحضور تلبية لالستدعاء الموجه إليه ،وفي مثل هذه الحالة فإن
تعويضات السفر واإلقامة التي تحسب اعتبارا من محل إقامته تكون على األقل موازية
للتعويضات التي تمنح بمقتضى التعريفات واألنظمة المعمول بها دارخل البالد التي يجب
أن يسمع فيها إلى شهادته ،ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تسبق
له بناء على طلبه كل نفقات السفر أو بعضها.
وال يجوز أن يتابع أو يعتقل أي شاهد مهما كانت جنسيته يستدعى في إحدى
الدولتين فيحضر برضاه لدى محاكم الدولة األرخرى بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه
من تراب الدولة المطلوب إليها ،لكن هذه الحصانة ينتهي مفعولها إذا انصرمت مدة
ثالثين يوما منذ تاريخ إدالئه بالشهادة وكانت وسائل الخروج متوفرة لديه ولم يخرج.
املادة احلادية والعشرون
تنفذ طلبات الشهود المعتقلين ما لم تحل دون ذلك اعتبارات رخاصة وعلى شرط
إرجاع هؤالء المعتقلين في أجل قصير.
الباب الثالث
تنفيذ األحكام
املادة الثانية والعشرون
كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية
أو متعلق باألحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين
يكون قابال للتنفيذ في الدولة األرخرى وفقا ألحكام هذا الباب.
املادة الثالثة والعشرون
إن لألح كام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من تونس والمغرب في
الشؤون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البالد األرخرى إذا توفرت فيها
الشروط اآلتية:
 -2أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة الطالبة ما
لم يتنازل المحكوم عليه عن حقه تنازال ثابتا؛
 -1أن يكون المحكوم عليه قد حضر بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه االستدعاء
بصورة قانونية ولم يحضر؛
 -8أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابال للتنفيذ بمقتضى
قوانين الدولة التي صدر فيها؛
 -1أن ال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه فيها وال
مبادئ القانون الدولي العام المطبق فيها وأال يكون مضادا لحكم قضائي صدر في تلك
الدولة واكتسب فيها قوة الشيء المحكوم فيه؛
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 -4أال توجد لدى إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر بين
نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم المطلوب تنفيذه.
املادة الرابعة والعشرون
إن األحكام المشار إليها في المادة السابقة ال يمكن أن تنفذ إجباريا من جانب
سلطات الدولة األرخرى وال أن تكون من جانب هذه السلطات نفسها موضوع أي إجراء
رسمي كال تسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجالت العمومية إال بعد أن يعلن عن
اعتبارها نافذة في تراب الدولة المطلوب التنفيذ منها.
املادة اخلامسة والعشرون
يمنح حق تنفيذ الحكم الصادر في الدولة األرخرى بناء على طلب الجانب الذي له
مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف السلطة المختصة حسب قوانين الدولة التي يطلب
فيها.
إن اإلجراءات لطلب التنفيذ تخضع لقانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ.
املادة السادسة والعشرون
إن المحكمة المختصة تقتصر على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه
مستوفيا لجميع الشروط المقررة في المواد السابقة ليتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه وهي
تقوم بصورة تلقائية بهذا البحث وتثبت نتيجته في القرار الذي تصدره.
وللسلطة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر – عند اقتضاء الحال – باتخاذ
التدابير الالزمة إلشهار هذا الحكم الوارد من الدولة األرخرى كما لو كان صادرا في نفس
الدولة التي أعلنت قبول تنفيذه ،ويمكن أيضا أن يمنح التنفيذ جزئيا لبعض محتويات
الحكم الوارد من الدولة األرخرى.
املادة السابعة والعشرون
إن قرار التنفيذ يسري مفعوله على جميع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها
الحكم المطلوب تنفيذه وفي كامل التراب الذي تطبق فوقه مقتضيات ذلك القرار.
كما أن للحكم الذي صار نافذا نفس المفعول الذي اكتسبه لو كان صادرا عن
المحكمة التي أصدرت قرار التنفيذ وذلك منذ تاريخ صدوره بالنسبة لتدابير التنفيذ.
املادة الثامنة والعشرون
على الطرف الذي يحتج بقوة حكم قضائي أو يطلب بتنفيذه أن يقدم:
 -2نسخة تنفيذية من ذلك الحكم تتوفر فيها جميع الشروط الالزمة التي تثبت
صحتها؛
 -1مذكرة اإلعالم األصلية التي جرى بمقتضاها تبليغ الحكم؛
 -8شهادة من كتابة المحكمة تثبت أن الحكم ليس موضوع معارضة وال استئناف؛
 -1نسخة مصدقا عليها من مذكرة االستدعاء الموجهة للطرف الذي حكم عليها
غيابيا.
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املادة التاسعة والعشرون
إن قرارات التحكيم الصادرة بصورة قانونية في إحدى الدولتين يعترف بها في
الدولة األرخرى ويمكن إعالنها نافذة فيها إذا استوفت ما يقبل التطبيق عليها من الشروط
المقررة في المادة ( )18وإذا استوفت كذلك الشروط التالية:
-2إن قانون البلد المطلوب إليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق
التحكيم؛
-1إن حكم المحكمين صدر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين وأنه أصبح
نهائيا؛
-8إن عقد التحكيم أو شرطه قد منح االرختصاص للمحكمين طبقا للقانون الذي
صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
ويمنح تنفيذ قرارات التحكيم بنفس الشكل المنصوص عليه في المواد السابقة.
املادة الثالثون
تطبق أحكام هذا الباب أية كانت جنسية الخصوم أو المتعاقدين.
املادة احلادية والثالثون
تطبق أيضا أحكام هذا الباب على الذوات المادية والذوات المعنوية على حد سواء.
املادة الثانية والثالثون
ال يجوز مطالبة رعايا الب الد طالبة تنفيذ األحكام بتقديم رسم أو تأمين أو ضمان ال
يلتزم بها رعايا البالد المطلوب منها التنفيذ كما ال يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤالء
من حق المساعدة القضائية واإلعفاء من الرسوم القضائية.
املادة الثالثة والثالثون
ال تسري مقتضيات مواد هذا الباب بأي وجه من الوجوه على األحكام التي تصدر
ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب
الوظيفة فقط.
كما ال تسري على األ حكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات واالتفاقيات المعمول
بها في البلد المطلوب منه التنفيذ.
الباب الرابع
يف تسليم اجملرمني
املادة الرابعة والثالثون
يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما لآلرخر طبقا للقوانين والشروط المقررة
في المواد التالية كل فرد موجود بتراب إحدى الدولتين وهو متابع أو محكوم عليه من
طرف السلطات القضائية في الدولة األرخرى.
املادة اخلامسة والثالثون
إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين ال يشمل رعاياها أنفسهم وتعتبر لهذه
الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.
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غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق ارختصاصه إلجراء
المحاكمة بمتابعة من يرتكبون من رعاياه فوق تراب الدولة األرخرى الجريمة المعاقب
عليها كجنح أو جنايات دارخل الدولتين وذلك حينما يوجه إليه الجانب اآلرخر بالطريق
الدبلوماسي طلبا بالمتابعة مصحوبا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومعلومات
ويحاط الجانب الذي طلب المتابعة علما بمآل طلبه.
املادة السادسة والثالثون
إن التسليم يشمل:
-2األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين
المتعاقدتين بعقوبة ال تقل عن السنتين سجنا؛
 -1األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم
بعقوبة ال تقل عن الشهرين سجنا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين
الدولة المطلوب إليها التسليم.
املادة السابعة والثالثون
ال يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تعتبر في نظر
الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
املادة الثامنة والثالثون
يجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم
تنحصر في مخالفة واجبات عسكرية.
املادة التاسعة والثالثون
في الجرائم المتعلقة باأل داءات الجمركية وصرف النقود ال يسمح بالتسليم طبقا
لألحكام المقررة في هذا الباب إال في الحاالت التي يتفق عليها بتبادل رسائل بين
الجانبين المتعاقدين لكل جريمة أو نوع معين من هذه الجرائم.
املادة األربعون
ال يجوز التسليم في األحوال اآلتية:
 -2إذا كانت األفعال التي يطلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها
التسليم؛
-1إذا كان قد سبق صدور حكم نهائي بشأن هذه األفعال في الدولة المطلوب منها
التسليم؛
 -8إذا كان حق المتابعة أو العقوبة قد سقط بسبب التقادم بمقتضى تشريع الدولة
الطالبة أو المطلوب منها عند تسلم هذه األرخيرة طلب التسليم؛
-1في حالة اقتراف الجريمة رخارجا عن تراب الدولة الطالبة من طرف شخص
أجنبي عن هذه الدولة إ ذا كان التشريع الدارخلي للدولة المطلوب منها ال يسمح بمتابعة
مثل هذه الجريمة في حالة اقترافها رخارجا عن ترابها من طرف شخص أجنبي.
ويمكن رفض التسليم أيضا إذا كانت الجريمة موضوع متابعة دارخل الدولة
المطلوب منها أو إذا كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
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املادة احلادية واألربعون
يوجه طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي ،ويجب أن يكون مصحوبا بالوثائق اآلتية:
 -2إذا كان الطلب رخاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء قبض صادر من
السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها كما يرفق به نسخة
مصدق عليها للن ص القانوني المنطبق على الجريمة ونسخة رسمية من أوراق التحقيق؛
 -1إذا كان الطلب رخاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به نسخة
من الحكم مطابقة لألصل؛
 -8يجب في جميع األحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن
الشخص المتابع أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه ،ويجب كذلك أن يكون الطلب
مصحوبا باألوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه إذا كان من مواطني الدولة
الطالبة ويصدق على جميع األوراق المرفوقة بطلب التسليم من كاتب الدولة للعدل
ووزير العدل في الدولة الطالبة.
املادة الثانية واألربعون
في الحاالت المستعجلة وبناء على رغبة السلطات المختصة من الدولة الطالبة
يوقف الشخص المطلوب إيقافا احتياطيا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في
المادة السابقة.
ويوجه طلب اإليقاف االحتياطي إلى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها
إما مباشرة عن طريق البريد أو البرق و إما بأي طريق آرخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في
نفس الوقت بالطريق الدبلوماسي ،ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة
السابقة واإلعالن عن العزم على إرسال طلب التسليم ،كما أنه يذكر أيضا الجريمة التي
تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر
اإلمكان ،وتحاط السلطة طالبة التسليم علما بمآل طلبها بدون تأرخير.
املادة الثالثة واألربعون
إذا لم تتسلم الحكومة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة
الواحدة واألربعين رخالل أجل عشرين يوما بعد وقوع اإليقاف االحتياطي أمكن إطالق
الشخص المقبوض عليه غير أن إطالقه ال يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ورد
طلب التسليم فيما بعد.
املادة الرابعة واألربعون
إذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم أنها تحتاج إلى معلومات إضافية لتتحقق مما
إذا كانت الشروط المقررة في هذا الباب مستوفاة كلها ورأت أنه من الممكن تدارك ذلك
النقص فإنها تبلغ األمر بالطريق الدبلوماسي إلى الدولة الطالبة قبل أن ترفض الطلب،
ويجوز للدولة المطلوب منها أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات.
املادة اخلامسة واألربعون
إذا ورد على الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة سواء أكانت
من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة فإنها تفصل في تلك الطلبات بمطلق
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الحرية آرخذة بعين االعتبار جميع الظروف ،وبنوع رخاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد
بين الدول الطالبة ،وتاريخ ورود الطلبات ،ومبلغ رخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
املادة السادسة واألربعون
متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص
المطلوب حين إيقافه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن
تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.
ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو
وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة
وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب
منها وذلك بعد انتهاء المتابعة الجارية في الدولة المذكورة أوال.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ موقتا باألشياء المحجوزة إذا
اعتبرت ذلك ضروريا لمصلحة إجراءات جزائية ،كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند
تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ،ملتزمة في الوقت نفسه
بإرجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.
املادة السابعة واألربعون
إن الدولة المطلوب منها التسليم تبلغ الدولة الطالبة له بالطريق الدبلوماسي القرار
الذي اتخذته بشأنه.
وكل قرار برفض التسليم كليا كان أو جزئيا يجب أن يكون معلال.
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان التسليم وتاريخه.
وإذا لم يقع اتفاق بهذا الشأن فإن الدولة المطلوب منها التسليم تضع المجرم في
المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للدولة الطالبة.
وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم
الشخص بواسطة مأموريها في أجل شهر يحسب من التاريخ الذي يعين طبقا ألحكام
الفقرة الثالثة من هذه المادة ،فإذا انقضى هذا األجل دون أن تقوم الدولة الطالبة بتسليمه
يخلى سبيله وال يمكن بعدئذ طلب تسليمه بسبب الفعل نفسه.
إذا حالت أسباب استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه فإن الدولة
المعنية ت علم الدولة األرخرى باألمر قبل انصرام األجل ،وعندئذ تتفق الدولتان على موعد
جديد للتسليم والتسلم ،وتكون في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة قابلة للتطبيق.
املادة الثامنة واألربعون
إذا كان الشخص المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم
من أج ل جريمة غير الجريمة التي تسبب عنها طلب التسليم فإنه يجب على الدولة
المذكورة أن تفص ل في شأن الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها طبقا لألحكام المقررة
في الفقرتين األولى والثانية من المادة السابقة وعلى كل حال فإن تسليم المجرم في حالة
الموافقة عليه يؤجل حتى تستوفي العدالة حقها في الدولة المطلوب منها التسليم.
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ويقع التسليم في موعد يحدد طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة وفي هذه
الحالة تكون الفقرات  1و  4و 1من المادة المشار إليها قابلة للتطبيق.
املادة التاسعة واألربعون
إن الشخص الذي يقع تسليمه ال يمكن متابعته وال محاكمته حضوريا وال اعتقاله
بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها
إال في األحوال اآلتية:
 -2إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضى الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها
رخالل ثالثين يوما تلي تسريحه النهائي أو إذا رخرج ثم عاد إليها ثانيا؛
 -1إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته ،وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق
بالوثائق المنصوص عليها في المادة ( )12وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات
الشخص المسلم بشأن امتداد مفعول التسليم وينص في المحضر على أن ذلك الشخص
أرخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.
إذا وقع أثناء اإلجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم
فإنه ال يتابع وال يحاكم إال بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها
الجديد.
املادة اخلمسون
ال يجوز للدولة الطالبة التسليم أن تسلم من جهتها إلى دولة ثالثة الشخص المسلم
إليها إال بعد موافقة الدولة المطلوب منها التسليم غير أنه ال يحتاج إلى تلك الموافقة في
حالة بقاء الشخص فوق أرا ضي الدولة الطالبة أو عودته إليها بمقتضى الشروط المقررة
في المادة السابقة.
املادة الواحدة واخلمسون
إذا اقتضى األمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة إلحدى الدولتين
المتعاقدتين عبر أراضي الدولة األرخرى يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه
بالطريق الدبلوماسي وتقدم معه الوثائق الالزمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم
التي يجوز فيها التسليم وال تؤرخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة ( )81المتعلقة
بمدة العقوبات.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم تطبق المقتضيات اآلتية:
 -2إذا لم يكن من المنتظر توقف الطائرة في أراضي الدولة المطلوب منها فإن
الدولة الطالبة تعلمها بأن الطائرة ستحلق فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الوثائق المقررة
في المادة ( ، )12وفي حالة توقف الطائرة عرضا فإن هذا اإلعالم تترتب عنه عواقب
طلب اإليقاف االحتياطي المشار إليه في المادة ( )11وعندئذ توجه الدولة الطالبة طلب
المرور عبر أراضى الدولة الثانية بمقتضى الشروط المقررة في الفقرات السابقة؛
 -1إذا كان من المنتظر توقف الطائرة فوق تراب الدولة األرخرى توجه الدولة
الطالبة طلبا للسماح بالمرور؛
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 -8إذا كانت الدولة المطلوب منها المرور فوق ترابها تطالب هي أيضا بالتسليم
فيمكن تأجيل السماح بالمرور إلى أن تستوفي العدالة في تلك الدولة حقها من الشخص
المطلوب.
املادة الثانية واخلمسون
 -2تتحمل الدولة طالبة التسليم المصاريف التي تتسبب عن إجراءاته على أن ال
تطالب الدولة المطلوب منها مصاريف عن اإلجراءات وال عن سجن الشخص المطلوب
تسليمه؛
 -1تتحمل الدولة الطالبة مصاريف المرور عبر أراضي الدولة األرخرى المطلوب
إليها السماح به؛
 -8تتحمل الدولة الطالبة كذلك جميع مصاريف عودة الشخص المسلم للمكان الذي
كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت براءته.
املادة الثالثة واخلمسون
تتبادل دائرتا السجل العدلي في الدولتين المتعاقدتين المعلومات عن األحكام
المحكوم بها في أحدهما ضد رعايا الدولة األرخرى.
ويتم هذا التبادل بين ك تابة الدولة للعدل بالجمهورية التونسية ووزارة العدل
بالمملكة المغربية.
الباب اخلامس
أحكام ختامية
املادة الرابعة واخلمسون
تقع المصادقة على هذه االتفاقية وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من
الدولتين المتعاقدتين.
املادة اخلامسة واخلمسون
يجري العمل بهذه ا التفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها لمدة
رخمس سنوات وإن لم تعلن إحدى الحكومتين المتعاقدتين األرخرى قبل انتهاء مدة السنوات
الخمس بسنة برغبتها في إنهاء مفعولها فإنه يستمر العمل بها لمدة رخمس سنوات أرخرى
وهكذا.
ويسري مفعولها على الجنايات والجنح المرتكبة قبل تاريخ إجراء العمل بها.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه االتفاقية ووضعا عليها رخاتميهما.
حررت بتونس في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ  4شعبان 6( 2831
ديسمبر .)2611
عن الجمهورية التونسية:
السيد حبيب بورقيبة االبن،
كاتب الدولة للشؤون الخارجية.
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عن المملكة المغربية:
السيد أحمد الطيبي بنهيمة،
وزير الشؤون الخارجية.
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ظهري شريف رقم  48688464صادر يف ( 4.فرباير  )6666بنشر اتفاقية
التعاون القضائي يف جمال األحوال الشخصية وحالة األشخاص املوقعة بالرباط
( 5أكتوبر  )6664بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية التونسية. 1
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في مجال االحوال الشخصية وحالة االشخاص
الموقعة بالرباط في  4رجب  4( 2111أكتوبر  )1002بين الحكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية التونسية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على اإلتفاقية المذكورة الموقعة بتونس في
 21ديسمبر ،1003
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في
مجال االحوال الشخصية وحالة االشخاص الموقعة بالرباط في  4رجب 4( 2111
أكتوبر  )1002بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
وحرر بفاس في  11من صفر  23( 2180فبراير .)1006
وقعه بالعطف :
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
* *
اتفاقية التعاون القضائي يف جمال
األحوال الشخصية وحالة األشخاص
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية التونسية،
المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في تدعيم وتنمية عالقات التعاون القضائي بينهما.
وتقديرا منهما ألهمية حماية العالقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.
اتفقنا في مواد االحوال الشخصية وحالة االشخاص الطبيعيين على القواعد التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  4411الصادرة في  24جمادى اآلرخرة  22( 2180يونيو  )1006ص .8144
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الباب األول
أحكام عامة
املادة 4
يقصد بحالة االشخاص في مفهوم هذه االتفاقية مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص
الطبيعي وفق قانونه الوطني.
املادة 6
عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين ،فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون
ذلك الطرف دون قواعد اإلسناذ الواردة فيه.
املادة 8
يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.
املادة 1
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف اآلرخر بنفس الشروط المقررة
لمواطنيه حق اللجوء الى قضاء هذا الطرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا لألحكام
المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين
الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني
يف التعاون القضائي يف بعض
مسائل األحوال الشخصية
املادة 5
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدين ،أقصى درجات التعاون القضائي في
مجال حقوق الحضانة والزيارة والنفقة ،وعليهما في سبيل ذلك وفيما ال يخالف النظام العام االلتزام
بما يلي:
أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا األحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي
منهما؛
ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف؛

ج) تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين؛

د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة األطفال الذين تم نقلهم الى أراضيها بسبب
الحضانة ،وحالتهم المادية والمعنوية؛
ه) اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على التسليسم اإلرادي لألطفال ،وإيجاد الحلول
لمشاكلهم؛
و) وفي حالة االستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو
ذوي الشأن من االضرار التي يمكن توقيها باللجوء الى القضاء؛
ز) اتخاذ التدابير الالزمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
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املادة 2
يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ اإلنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف اآلرخر
في المواد التي تشملها مقتضيات هذه االتفاقية على سبيل االستعجال وعلى الموجه الذي يحقق
الهدف من اإلنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.
املادة 7
تسري على مواد هذه االتفاقية قواعد تنفيذ االحكام واالرختصاص القضائي المنصوص عليها
في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.
املادة .
يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة
سلطتهما القضائية ،ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته
الفضلى فقط.
املادة 6
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة األطفال الذين وقع
نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة
المدنية والمعنوية لهؤالء األطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم اإلرادي لألطفال أو
على إيجاد حل ودي لمشاكلهم .و تأمر في حالة االستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا
لحماية الطفل من أرخطار جديدة أو األطراف المعنية من أضرار أرخرى .وتعطي معلومات عامة
عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات ،وتحرر عند االقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات
التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تأمر باتخاذ
هذا التدبير ،وتتعاون على تنظيم حق الزيارة واإليواء لمصلحة من ليست له الحضانة من األبوين
فوق ترابها .كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما
الستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على االلتزامات المتخذة من االطراف في هذا
الموضوع.
املادة 46
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم ا إلرادي علي تسهيل تنفيذ االحكام القضائية
الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.
املادة 44
يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين ،أن تحيل مباشرة وعند االقتضاء إلى
الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول األحكام الصادرة في الدولة األرخرى في مواد النفقة
بجميع أنواعها ،بالصيغة التنفيذية ،وذلك دون إرخالل بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 10
يونيو  2641بشأن استيفاء النفقة بالخارج ،والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.
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املادة 46
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتع اقدتين ،السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه
االتفاقية ،ويكون االتصال بينهما مباشرة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
املادة 48
ي تم تسوية أي رخالف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه االتفاقية بالطرق
الدبلوماسية.
املادة 41
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من
الطرفين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب اآلجال الممكنة.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.
املادة 45
يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين طلب إنها ء العمل بهذه االتفاقية ،وينتهي العمل بها
بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف اآلرخر بإنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه االتفاقية ووضعها طابعيهما عليها في أصلين باللغة
العربية ،لهما نفس قوة اإلثبات.
و حرر بالرباط في  24من رجب  2111الموافق  4أكتوبر. 1002
عن حكومة المملكة المغربية:
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون،
اإلمضاء :الطيب الفاسي فهري
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عن حكومة الجمهورية التونسية:
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية
المكلف بالشؤون المغاربية واالفريقية،
اإلمضاء :الصادق فيالة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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ظهري شريف رقم  48268442بتاريخ  62حمرم  41 ( 48.6أبريل  )4626باملصادقة على
اتفاقية املساعدة املتبادلة والتعاون القضائي املربمة بعاصمة اجلزائر يوم  45مارس 4628
بني اململكة املغربية واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وعلى الربوتوكول
1
امللحق بها املوقع عليه بافران يوم  45يناير  4626وبنشرهما يف اجلريدة الرمسية

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر
يوم  24مارس  2618بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛
وبناء على البروتوكول الملحق باالتفاقية المذكورة الموقع عليه بإفران يوم 24
يناير ،2616
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل األول
يصادق جنابنا الشريف على الوثيقتين اآلتيتين المضافتين إلى هذا الظهير الشريف:
اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 24
مارس  2618بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛
البروتوكول الملحق باالتفاقية المذكورة الموقع عليه بايفرن يوم  24يناير .2616
الفصل الثاني
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر مع ملحقيه بالجريدة الرسمية إلى وزير
الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالتخطيط وتكوين اإلطارات ووزير العدل
ووزير الشؤون اإلدارية ،األمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  11محرم  21( 2836أبريل .)2616
*
* *

اتفاقية بشأن املساعدة املتبادلة
2
والتعاون القضائي بني اجلزائر واملغرب
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
حرصا منهما على وضع أسس تعاون أرخوي ومثمر في الميدان القضائي؛
ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون في مجال المغرب العربي الكبير،
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1614مكرر الصادرة في  14محرم  24( 2836أبريل  )2616ص .614
 - 2غيرت و تممت الفصول  1 ، 4، 8والمقطع األول من الفصل  81من هذه االتفاقية بالبروتوكول الملحق .
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اتفقتا على المقتضيات التالية:
اجلزء األول
املساعدة املتبادلة
الفصل 4
تتعهد الحكومتان المغربية والجزائرية رغبة في إقرار تعاون بين الجزائر
والمغرب في الميدان القضائي بأن تتبادال بصفة مستمرة األرخبار في الميدان التقني
القضائي وأن تعمال معا على توحيد التشريعات واألساليب القضائية الخاصة بكل واحدة
منهما ،بحيث تمكن على الخصوص من تفادي كل ميز بين المغاربة والجزائريين فيما
يرجع لقواعد االرختصاص المعمول بها في البلدين.
الفصل 6
تقوم الحكومتان بالم ساعي والمفاوضات الضرورية لدى الحكومتين الشقيقتين
التونسية والليبية إلنجاح هذا التوحيد في نطاق المغرب العربي الكبير.
1
الفصل 8
تتبادل الحكومتان قصد إقرار تعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي
موظفي المصالح القضائية والقضاة وال يمارس هؤالء في هذه الحالة مهام قضائية8
الفصل 1
تحدد مقتضيات اتفاقية التعاون اإلداري والتقني المبرمة بين الحكومتين الحالة
اإلدارية للقضاة العاملين في دائرة هذا التعاون.
2
الفصل 5
ال يمكن بأي وجه من الوجوه مؤاخذة هؤالء القضاة عن األعمال المتعلقة
بمهامهم كمساعدين تقنيين وينبغي لهم التعهد بكتمان سر المعلومات التي قد يطلعون
عليها خالل مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها وأن يسيروا على منهاج القضاة
األمناء الجديرين بهذا االسم.
وتحمي الحكومتان القضاة من التهديدات واإلهانات وأنواع السب والقذف
والتهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خالل مزاولة مهامهم أو بمناسبة
مزاولتها وتعوضان عند االقتضاء الضرر الناشئ عن ذلك8
3
الفصل 2
يزاول المحامون الجزائريون المقيدون في نقابة المحاماة بالمغرب مهنتهم بكامل
الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع المغربي وفي دائرة احترام تقاليد
المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.
ويسوغ للمواطنين الجزائريين أن يزاولوا بالمغرب المهن الحرة القضائية طبق
نفس الشروط المطلوبة من المواطنين المغاربة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.
 -3--1-1غير وتمم بالبروتوكول المؤرخ في  24يناير  2616الملحق باتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي
المؤررخة في  24مارس  ،2618ج ر عدد  1614مكرر الصادرة في  14محرم  24( 2836أبريل  )2616ص 614
2
3
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ويزاول المحامون المغاربة المقيدون في نقابة المحاماة بالجزائر مهنتهم بكامل
الحرية أمام جميع محاكم هذا البلد طبقا للتشريع الجزائري وفي دائرة احترام تقاليد
المهنة دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.
ويجوز للمواطنين المغاربة أن يزاولوا بالجزائر المهن الحرة القضائية طبق
نفس الشروط المطلوبة من المواطنين الجزائريين دون أن يتخذ في حقهم تدبير ميز.
ويمكن للمحا مين الجزائريين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر القيام بعد
اإلذن لهم صراحة من طرف وزير العدل المغربي بمساعدة أو تمثيل الخصوم أمام
جميع المحاكم المغربية سواء خالل عمليات التحقيق أو أثناء الجلسات طبق نفس
الشروط الجارية على المحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب.
ويجوز على وجه التبادل للمحامين المغاربة المقيدين في نقابة المحاماة بالمغرب
القيام بعد اإلذن لهم صراحة من طرف وزير العدل الجزائري حارس األختام بمساعدة
وتمثيل الخصوم أمام جميع المحاكم الجزائرية سواء خالل عمليات التحقيق أو أثناء
الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين في نقابة المحاماة
بالجزائر.
غير أن المحامي المأذون له بهذه الكيفية في مساعدة وتمثيل الخصوم لدى
إحدى محاكم البلد اآلخر يجب أن يعين محل المخابرة معه عند محام بالبلد المذكور
لتلقي جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون.
ويجوز لمواطني كل من البلدين أن يطلبوا تقييدهم في نقابة المحاماة بالبلد اآلخر
بشرط أن يتوفروا على الشروط القانونية الالزمة لهذا الغرض في البلد المطلوب فيه
التقييد ويمكنهم القيام بجميع المهام في هيئة المحامين باستثناء مهام النقيب8
اجلزء الثاني
التعاون القضائي
إرسال وتسليم الرسوم القضائية وغري القضائية
الفصل 7
إن الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والموجهة
إلى أشخاص يقيمون بتراب أحد البلدين ترسلها السلطة المختصة مباشرة إلى النيابة
العامة التي يوجد في دائرة نفوذها المرسل إليه الرسم.
أما الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالمسائل الجنائية فتتبادل إرسالها
مباشرة النيابتان العامتان لمحكمتي االستئناف بالبلدين مع مراعاة المقتضيات الجارية
على نظام تسليم المجرمين.
ال تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة
إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤالء بتسليم الرسوم القضائية وغير القضائية الموجهة إلى
رعايا كل منهما ،وفي حالة تنازع التشريعات فإن جنسية المرسل إليه الرسم تحدد
بموجب البلد الذي يجب أن يقع فيه التسليم.
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الفصل .
إذا كانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة فإنها ترسل الرسم حتما إلى
السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.
الفصل 6
تنحصر مهمة السلطة المطلوب إليها التسليم في العمل على تسليم الرسم إلى
المرسل إليه.
وإذا قبله هذا األرخير عن طواعية فإن التسليم يثبت إما بواسطة وصل مؤرخ
وموقع عليه من طرف المرسل إليه .وإما بشهادة من السلطة المطلوب إليها التسليم تثبت
التسليم وكيفية وتاريخ إنجازه ،وترسل إحدى هاتين الوثيقتين مباشرة إلى السلطة الطالبة.
إذا رفض المرسل إليه تسليم الرسم فإن السلطة المطلوب إليها التسليم توجه هذا
الرسم حاال إلى السلطة الطالبة مع بيان األسباب التي حالت دون إنجاز التسليم.
الفصل 46
ال يترتب عن تسليم الرسوم القضائية وغير القضائية إرجاع أي صائر.
الفصل 44
ال تتنافى مقتضيات الفصول السابقة في القضايا المدنية والتجارية مع حق المعنيين
باألمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يعهدوا بأحد البلدين إلى المأمورين
القضائيين فيما يخص الجزائر وإلى أعوان التبليغ فيما يخص المغرب بتبليغ أو تسليم
الرسوم إلى األشخاص القاطنين بهذا البلد.
تسليم وتنفيذ اإلنابات القضائية
الفصل 46
تقوم السلطات القضائية بتنفيذ اإلنابات القضائية في المسائل المدنية والتجارية
الواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين.
وتوجه مباشرة إلى نيابة المحكمة المختصة.
وإذا كانت السلطة المطلوب إليها التسليم غير مختصة ،فإنها ترسل اإلنابة
القضائية حتما إلى السلطة المختصة ،وتشعر السلطة الطالبة حينا بذلك.
وال تحول مقتضيات هذا الفصل دون حق الطرفين المتعاقدين في أن يعهدا مباشرة
إلى ممثليهما أو إلى مفوضي هؤالء بتنفيذ اإلنابات القضائية المتعلقة باالستماع إلى
رعايا كل منهما.
وفي حالة تنازع التشريعات فإن جنسية الشخص المطلوب االستماع إليه تحدد
بموجب قانون البلد الذي يجب أن تنفذ فيه اإلنابة القضائية.
الفصل 48
إن اإلنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية والواجب تنفيذها بتراب أحد
الطرفين المتعاقدين يجري تسليمها مباشرة بين إدارات العدل المركزية بالبلدين ،وتنفذها
السلطات القضائية.
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الفصل 41
يجوز للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كان قانون بلدها ال يخولها
هذا االرختصاص أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلد الواجب تنفيذها فيه أو
بسالمته أو بأمنه العام.
الفصل 45
إن األشخاص المطالبين بأداء الشهادة يستدعون للحضور بمجرد إعالم إداري،
وإذا رفضوا االستجابة لهذا اإلعالن وجب على السلطة المطلوبة أن تستعمل وسائل
اإلكراه المنصوص عليها في قانون بلدها.
الفصل 42
بناء على طلب رخاص من السلطة الطالبة يجب على السلطة المطلوبة:
 -2أن تنفذ اإلنابة القضائية طبقا لصورة رخاصة إذا لم تكن هذه الصورة مخالفة
لتشريع بلدها؛
 -1أن تعلم في الوقت المناسب السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية
ليتمكن الطرفان المعنيان باألمر من الحضور وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل
في البلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 47
ال يترتب عن تنفيذ اإلنابة القضائية إرجاع أي صائر ما عدا فيما يخص أتعاب
الخبراء.
حضور الشهود يف القضايا اجلنائية
الفصل 4.
إذا كان األمر يقتضي حضور شاهد بنفسه في قضية جنائية فإن حكومة البلد التي
يقيم فيه الشاهد تحثه على تلبية االستدعاء الموجه إليه ،وفي هذه الحالة فإن تعويضات
السفر والمقام المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد تكون على األقل معادلة للتعويضات
المم نوحة عمال بالتعاريف واألنظمة المعمول بها في البلد الذي يتعين االستماع فيه إلى
الشاهد ،ويتعين على السلطات القنصلية للبلد الطالب أن تمنحه بطلب منه تسبيقا عن
صوائر السفر كال أو بعضا.
وال يجوز أن يتابع وال أن يعتقل أي شاهد مهما كانت جنسيته يستدعى في أحد
البلدي ن فيحضر برضاه لدى قضاة البلد اآلرخر بسبب أفعال أو إدانات سابقة لخروجه من
تراب الدولة المطلوبة ،وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثالثين يوما على التاريخ الذي
ينتهي فيه اإلدالء بالشهادة والذي يصبح فيه رجوع الشاهد ممكنا.
الفصل 46
توجه بالطرق الديبلوماسية طلبات إرسال الشهود المعتقلين.
ويلبى الطلب ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات رخصوصية تحول دون ذلك وبشرط
إرجاع المعتقلين المذكورين في أقرب اآلجال.
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التنفيذ يف القضايا املدنية واجلنائية
الفصل 66
إن األحكام النزاعية والوالئية الصادرة عن المحاكم القائمة بالمغرب أو الجزائر
في ا لقضايا المدنية والتجارية تكون لها بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البلد
اآلرخر إذا توفرت فيها الشروط اآلتية :
أ) أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة حسب القواعد المطبقة في الدولة
الطالبة ما عدا إذا تنازل المعني باألمر عن هذا الحق تنازال ثابتا؛
ب) أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم؛
ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابال للتنفيذ طبقا
لقوانين البلد الذي صدر فيه؛
د) أن ال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ وال مبادئ
القانون المتعار ضة مع حكم قضائي صدر في هذا البلد واكتسب به قوة الشيء المحكوم
فيه.
الفصل 64
إن األحكام المشار إليها في الفصل السابق ال يمكن أن يترتب عنها أي تنفيذ
إجباري من طرف سلطات البلد اآلرخر وال أن تكون موضوع أي إجراء عمومي من لدن
هذه السلطات مثل التسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجالت العمومية إال بعد اإلعالن
عن قابلية تنفيذها في تراب الدولة المطلوب منها التنفيذ.
الفصل 66
يمنح التنفيذ بناء على طلب كل جانب يعنيه األمر من طرف السلطة المختصة تبعا
لقانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
ويجرى على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 68
تقتصر السلطة المختصة على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا
للشروط المنصوص عليها في الفصول السابقة لتكون له بحكم القانون قوة الشيء
المحكوم فيه وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في الحكم.
وال يمكن منح التنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.
وللسلطة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير
الالزمة إلشهار الحكم الوارد من البلد اآلرخر كما لو كان صادرا في البلد المعلن فيه عن
قابلية تنفيذه.
ويمكن أيضا منح التنفيذ جزئيا لبعض محتويات الحكم الوارد من البلد اآلرخر.
الفصل 61
يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم
فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات.
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ويسمح كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على
مقرر التنفيذ فيما يخص ت دابير التنفيذ نفس المفعول كما لو كان صادرا عن المحكمة التي
منحت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.
الفصل 65
يتعين على الطرف الذي يحتج بما لحكم قضائي من قوة الشيء المحكوم فيه أو
الذي يطلب التنفيذ أن يدلي باألوراق اآلتية:
أ) نسخة من الحكم تتوفر على الشروط الالزمة إلثبات صحتها؛
ب) النسخة األصلية من ورقة تبليغ الحكم أو من كل رسم آرخر يقوم مقام التبليغ؛
ج) شهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت عدم وجود أي تعرض أو استئناف أو
طلب نقض بشأن الحكم المذكور؛
د) نسخة صحيحة من االستدعاء الموجه إلى الطرف المتغيب في الدعوى.
الفصل 62
إن القرارات التحكيمية الصادرة بكيفية صحيحة في أحد البلدين يعترف بها في
البلد اآلرخر ويمكن اإلعالن عن قابلية تنفيذها فيه إذا كانت متوفرة على الشروط المبينة
في الفصل  21ما دامت هذه الشروط قابلة للتطبيق ،ويمنح التنفيذ ضمن الكيفيات
المحددة في الفصول السابقة.
الفصل 67
إن الرسوم الصحيحة ،والسيما منها الرسوم العدلية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين
يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد اآلرخر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد الذي
يجب أن يباشر فيه التنفيذ.
وتسلم هذه الرسوم إلى السلطة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل السابع أعاله.
وتنحصر مهمة هذه السلطة في التأكد مما إذا كانت الرسوم مستوفية الشروط
الضرورية لصحتها في البلدان المتلقاة فيها ومما إذا كانت المقتضيات المراد تنفيذها ال
تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون العام المطبقة في
هذا البلد.
الفصل 6.
إن الوثائق العمومية الحاملة التوقيع والطابع الرسمي للسلطة المؤهلة لتسليمها في
أحد البلدين تقبل في تراب البلد اآلرخر دون تصحيح.
الفصل 66
إن الرهون العقارية المتفق عليها والمبرمة في أحد البلدين ال تسجل وال يعمل بها
في البلد اآلرخر إال إذا كانت الرسوم المتضمنة لها قابلة للتنفيذ على يد السلطة المختصة
تبعا لقانون البلد المطلوب فيه التسجيل وتقتصر مهمة هذه السلطة على التحقق مما إذا
كانت الرسوم والوكاالت المتممة لها تتوفر على جميع الشروط الضرورية إلثبات
صحتها في البلد المتلقاة فيه.
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وتطبق أيضا المقتضيات السا لفة على الرسوم المبرمة في أحد البلدين بشأن إلغاء
الرهون المذكورة أو التخفيض منها.
الفصل 86
تطبق مقتضيات هذا القسم كيفما كانت جنسية الطرفين.
وتطبق سواء على األشخاص الذاتيين أو األشخاص المعنويين.
تسليم اجملرمني
الفصل 84
يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما لآلرخر طبق القواعد والشروط المحددة
في الفصول اآلتية ،األفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين أو المحكوم عليهم
من طرف السلطات القضائية للدولة األرخرى.
الفصل 86
ال يسلم الطرفان المتعاقدان رعاياهما أنفسهم ،وتحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة
المرتكبة فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أن الطرف المطلوب إليه التسليم يتعهد ضمن نطاق ارختصاصه في الحكم
بمتابعة من يرتكبون من رعاياه بتراب الدولة األرخرى جرائم يعاقب عليها باعتبارها
جناية أو جنحة في الدولتين عندما يوجه إليه الطرف اآلرخر بواسطة الطريق الديبلوماسية
طلبا بالمتابعة مشفوعا بما لديه من الملفات والوثائق واألشياء والمعلومات ،ويحاط
الطرف طالب المتابعة علما بمآل طلبه.
الفصل 88
يشمل التسليم:
 -2األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الطرفين
المتعاقدين بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا؛
 -1األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة
التسليم بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بموجب
قانون الدولة المطلوب إليها التسليم؛
 -8األفراد المتابعين أو المحكوم عليهم لخرق االلتزامات العسكرية.
ويمنح التسليم في ميدان األداءات والضرائب والجمرك والصرف ،ضمن الشروط
المبينة في هذه االتفاقية كلما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو جرائم
مبينة بصفة رخاصة.
الفصل 81
يرفض التسليم:
أ) إذا كانت الجنحة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها
التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية؛
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ب) إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب
إليها التسليم؛
ج) إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية في الدولة المطلوب إليها التسليم؛
د) إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون أحدى الدولتين
الطالبة أو المطلوب إليها عند توصل هذه األرخيرة بالطلب؛
ه) إذا اقترفت الجرائم رخارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي
عن هذه الدولة وكان قانون البلد ال يررخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة رخارج
ترابه من لدن أجنبي؛
و) إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو في الدولة المطلوبة إليها
التسليم بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة األرخيرة من الجرائم الممكن متابعتها في
هذه الدولة إذا اقترفت رخارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها.
ويمكن رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب إليها
التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أرخرى.
الفصل 85
يوجه طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية.
ويكون مشفوعا باألصل أو بنسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي وإما من
األمر بإلقاء القبض أو من كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في
قانون الدولة طالبة التسليم ،وتبين فيه بأكثر ما يمكن من الدقة ظروف األفعال المطلوب
من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية
المطبقة عليها .وتضاف أيضا نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد
المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من البيانات التي من شأنها أن تحدد
هويته وجنسيته.
1
الفصل 82

إن الدولة طالبة التسليم يجوز لها في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة
اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في "الفقرة 1
من الفصل 8"31

ويوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها
التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أرخرى تترك أثرا كتابيا.
ويؤكد في نفس الوقت بالطريق الديبلوماسية .ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من
الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  84وينص على العزم على إرسال
طلب التسليم كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها مع
الوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه ،وتحاط السلطة طالبة التسليم علما في الحال بمآل
طلبها.
1

 غير وتمم المقطع األول بالبروتوكول المؤرخ في  24يناير  2616الملحق باتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائيالمؤررخة في  24مارس  ،2618ج ر عدد  1614مكرر الصادرة في  14محرم  24( 2836أبريل  )2616ص .614
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الفصل 87
يمكن إنهاء االعتقال المؤقت إذا مرت عليه ثالثون يوما ولم ترد على الحكومة
المطلوب إليها التسليم أية وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل .84
وال يتعارض اإلفراج مع االعتقال والتسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.
الفصل 8.
إذا تبين للدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق
مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية متوفرة بكاملها ورأت من
الممكن تدارك هذا النقص فإنها تخبر بذلك عن الطريق الديبلوماسية الدولة طالبة التسليم
قبل رفض الطلب ،ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه
المعلومات.
الفصل 86
إذا وردت على الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق
بجنحة واحدة أو بجنح مختلفة فإنها تبت بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع
الظروف والسيما إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول طالبة التسليم وتاريخ وصول
الطلبات ورخطورة الجنحة والمكان الذي اقترفت فيه.
الفصل 16
متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب
حين اعتقاله أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد
على إثبات الحجة يحجز ويسلم إلى الدولة طالبة التسليم إذا ما التمست ذلك.
ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو
وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة
وجود الحقوق المذكورة في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة طالبة التسليم إلى الدولة
المطلوب إليها التسليم وذلك عقب انتهاء المتابعات الجارية في الدولة طالبة التسليم.
ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحتفظ موقتا باألشياء المحجوزة إذا
اعتبرت ذلك ضروريا لإلجراءات الجنائية كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق
في استرجاعها لنفس السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى
ذلك.
الفصل 14
تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة الطالبة عن الطريق الديبلوماسية
بمقررها حول التسليم .ويعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي ،وفي حالة القبول ينهي
إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم.
وإذا لم يتم االتفاق في هذا الصدد فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب
إليها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية للدولة الطالبة التسليم.
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ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها
في المقطع األرخير من هذا الفصل – على تسليم الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها
في أجل شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل،
وإذا انصرم هذا األجل أطلق سراح الفرد ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس الفعل.
وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقى الفرد الواجب تسليمه ،فإن
الدولة المعنية باألمر تخبر الدولة األرخرى بذلك قبل انصرام األجل ،وتتفق الدولتان على
تاريخ جديد للتسليم ،وتطبق مقتضيات المقطع السابق.
الفصل 16
إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها
التسليم من أجل جريمة غير الجريمة المبنى عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة
األرخيرة مع ذلك أن تبت في هذا الطلب وتخبر الدولة طالبة التسليم بمقررها حول التسليم
ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين األول والثاني من الفصل  ،12على أن
تسليم المتهم يؤرخر في حالة القبول إلى أن تنتهي قضيته مع العدالة في الدولة المطلوب
إليها التسليم.
ويجري التسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 12
وعند ذلك تطبق مقتضيات المقطعات  1و 4و 1من الفصل المذكور.
وال تحول مقتضيات هذا الفصل دون احتمال إرسال المعني باألمر مؤقتا للمثول
أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه
بمجرد البت في أمره.
الفصل 18
إن الفرد الذي يقع تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل
بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها ما
عدا في الحاالت اآلتية :
إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه رخالل
الثالثين يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي أو رخرج ثم عاد إليه ثانيا؛
إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته ،وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع
بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل  84وبمحضر قضائي يتضمن
تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم ويشير إلى اإلمكانية المخولة إياه في رفع
مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص
المسلم فإنه ال يتابع وال يحاكم إال بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها
الجديد.
الفصل 11
يكون قبول الدولة المطلوب إليها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن
تسلم إلى دولة أرخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني باألمر في تراب الدولة
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ا لطالبة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو عاد إليه ضمن نفس
الشروط.
الفصل 15
إن تسليم فرد مسلم ألحد الطرفين المتعاقدين يباشر عبر تراب الطرف المتعاقد
اآلرخر ،بناء على طلب يوجه بالطريق الديبلوماسية ،وتقدم لتدعيم هذا الطلب الوثائق
الضرورية التي تثبت أن األمر يتعلق بجريمة تستوجب التسليم وال تعتبر الشروط
المنصوص عليها في الفصل  88والمتعلقة بوقت العقوبات.
وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات اآلتية :
 )2إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة التي تحلق
الطائرة فوق ترابها وتشه د بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع الثاني من
الفصل  .84وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ يكون لهذا التبليغ مفعول طلب
االعتقال الموقت المنصوص عليه في الفصل  ،81وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا
بالعبور ضمن الشروط المقررة في المقطعين السابقين؛
 )1إذا تقرر نزول الطائرة وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور.
وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم أمكن
تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الفرد المطلوب مع عدالة هذه الدولة.
الفصل 12
إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة وال تطالب الدولة
المطلوب إليها التسليم بأي صائر عن المسطرة وال عن االعتقال.
اجلزء الثالث
مقتضيات خمتلفة
ضمان املصاريف القضائية
الفصل 17
ال يمكن أن يفرض على الرعايا الجزائريين بالمغرب وال على الرعايا المغاربة
بالجزائر أي ضمان وال أي إيداع تحت أي اسم كان سواء بسبب كونهم أجانب أو لعدم
توفرهم على محل للسكنى أو اإلقامة في البلد.
ويطبق المقطع السابق على األشخاص المعنويين المكونين أو المأذون لهم تبعا
لقوانين أحد البلدين.
املساعدة القضائية
الفصل 1.
يستفيد رعايا كل واحد من البلدين في تراب البلد اآلرخر من المساعدة القضائية مثل
المواطنين أنفسهم بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد المطلوبة فيه المساعدة.
الفصل 16
تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى صاحب الطلب من لدن سلطات
إقامته العادية إذا كان يقيم في تراب أحد البلدين.
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ويسلم له هذه الشهادة قنصل بالده المختص إذا كان المعني باألمر يقيم في بلد آرخر.
وإذا كان المعني باألمر يقيم في البلد المقدم فيه الطلب أمكن أرخذ معلومات تكميلية
لدى سلطات البلد المنتمي إليه.
تبادل سجالت السوابق العدلية
الفصل 56
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن األحكام التي تصدرها السلطات
القضائية ألحدهما على رعايا الطرف اآلرخر من أجل الجنايات والجنح.
وتتبادل تسليم هذه المعلومات وزارتا العدل بالبلدين.
تدابري التطبيق
الفصل 54
تتعهد الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية باتخاذ التدابير الدارخلية ذات الصبغة
التشريعية أو التنظيمية الضرورية لتطبيق هذه االتفاقية.
الفصل 56
يعمل بهذه االتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها والسالم.
وحرر بالجزائر العاصمة في نسختين أصليتين يوم  24مارس .2618
عن حكومة المملكة المغربية،
أحمد بالفريج،
الممثل الشخصي لجاللة الملك،
ووزير الشؤون الخارجية،
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عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية،
محمد الخميستي،
وزير الشؤون الخارجية.

اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
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ظهري شريف رقم  48668466صادر يف  6.من ربيع األول  46( 4166يوليو )4666
بنشر االتفاقية يف شأن مساعدة األشخاص املعتقلني أو احملبوسني ونقل احملكوم عليهم
إىل وطنهم املوقعة بالرباط يف  7ربيع األول  6( 4146يوليو  )466.بني
1
اململكة املغربية واجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على االتفاقية في شأن مساعدة األشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل
المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في  4ربيع األول  1( 2126يوليو )2663
بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى؛
وعلى محضر تبادل وثائق مصادقة المملكة المغربية على االتفاقية المذكورة
الموقع بطرابلس في فاتح يوليو ،2666
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية في شأن مساعدة
األشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في
 4ربيع األول  1( 2126يوليو  )2663بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية
الشعبية االشتراكية العظمى.
وحرر بالرباط في  13من ربيع األول  21( 2110يوليو .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.
*
*

*

اتفاقية بشأن مساعدة األشخاص املعتقلني أو احملبوسني
و نقل احملكوم عليهم إىل وطنهم بني اململكة املغربية
واجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
إن المملكة المغربية،
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى،
انطالقا من عالقات األرخوة والتعاون التي تربطهما ،وحرصا منهما على تقوية
المساعدة المبذولة لفائدة رعاياهما ،الموجودين رهن االعتقال أو الحبس في إحدى
الدولتين.
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1481بتاريخ  22رجب  12( 2110أكتوبر )2666ص .1411
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ورغبة منهما في ت مكين المحكوم عليهم من مواطنيهما بعقوبة سالبة للحرية ،من
قضائها دارخل وطنهم ،بغية تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعهم.
اتفقتا على ما يلي:
القسم األول
املساعدة القنصلية للمعتقلني أو احملبوسني
املادة األوىل
تقوم السلطة المختصة في كل من الدولتين ،بإشعار القنصل المعتمد لديها أو من
ينوب عنه مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو حبسه،
وكذا بالوقائع المنسوبة إليه ،والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم
يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة .ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ممكن
وبشكل كتابي.
يحق للقنصل أو من ينوب عنه  -ما لم يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة -
زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقال أو محبوسا ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها ،ويحق له التحدث إليه ومكاتبته
والسهر على تعيين من يتولى الدفاع عنه أمام القضاء ،على أن يمكن القنصل أو من
ينوب عنه من ررخصة الزيارة في أقرب وقت ،وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام
تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو الحبس ،ويررخص له بهذه الزيارات دوريا ورخالل
فترات معقولة.
توجه السلطات المختصة بدون تأرخير إلى القنصل أو من ينوب عنه المراسالت
الصادرة عن أحد رعايا الدولة األرخرى مقبوضا كان أو معتقال أو محبوسا ،أو يقضي
عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها.
املادة الثانية
تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير
الالزمة ورخاصة تدابير المر اقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطالق
سراح مواطن إحدى الدولتين المعتقل أو المحبوس الرتكابه جنحة غير عمدية في الدولة
األرخرى ،ويشعر القنصل أو من ينوب عنه بما اتخذ من تدابير.
القسم الثاني
نقل األشخاص املعتقلني أو احملبوسني احملكوم عليهم
الباب األول
مبادئ عامة
املادة الثالثة
يقصد بالعبارات التالية في هذه االتفاقية ما يلي:
أ« -دولة اإلدانة» :الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها.
ب« -دولة التنفيذ» :الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة.
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ج« -المحكوم عليه المحبوس أو المعتقل» :كل شخص صدر ضده في إقليم إحدى
الدولتين حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن االعتقال أو الحبس.
املادة الرابعة
يشترط لتطبيق هذه االتفاقية ما يلي:
أ -أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من
الدولتين.
ب -أن يكون الحكم المشار إليه في المادة الثالثة نهائيا وقابال للتنفيذ.
ج -أن يكون المعتقل أو المحبوس المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها.
د -أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو المحبوس أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك
بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية.
هـ -يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ.
املادة اخلامسة
يجب على السلطة المختصة في دولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من
رعايا الدولة األرخرى بما تخوله له هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذ
العقوبة.
املادة السادسة
يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.
ب -إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة اإلدانة.
املادة السابعة
يمكن رفض طلب النقل:
أ -إذا كانت الجريمة تنحصر في رخرق التزامات عسكرية.
ب -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها
نهائيا من طرف دولة التنفيذ.
ج -إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة ،أو قررت
جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
د -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ.
هـ -إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية ،وغرامات ،ومصاريف
قضائية ،وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها.
و -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها
أو بنظامها العام ،أو بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها
الجوهرية.
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املادة الثامنة
يمكن لدولة التنفيذ عند االقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة
اإلدانة بعقوبة أو تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة مماثلة .وفي هذه
الحالة تخبر دولة اإلدانة حسب اإلمكان قبل قبول طلب النقل.
ويجب أن تطابق هذه العقوبة أو التدبير قدر اإلمكان العقوبة الصادرة عن دولة
اإلدانة من حيث طبيعتها.
وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤديا من حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد
العقوبة الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوزا الحد األقصى المنصوص عليه في
قانون دولة التنفيذ.
املادة التاسعة
تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ ،بكل حكم أو إجراء قضائي صادر
دارخل إقليمها يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو
إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
املادة العاشرة
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة أو إعادة النظر في األحكام
الصادرة وفقا للنظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
املادة احلادية عشرة
يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط
المنصوص عليها في المواد الالحقة.
املادة الثانية عشرة
يجب أن ال تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة ،ويمكن في
حاالت استثنائية للدولتين التررخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة.
املادة الثالثة عشرة
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة «ج» من المادة الثالثة
لقانون دولة التنفيذ ،وتختص هذه األرخيرة وحدها باتخاذ قرارات لتخفيض العقوبة
المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
املادة الرابعة عشرة
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك من طرف الدولتين،
والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل أو المحبوس هي التي تعين األشخاص
المكلفين بحراسته.
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الباب الثاني
اإلجراءات
املادة اخلامسة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف:
أ -المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى
الدولتين؛
ب -دولة اإلدانة ؛
ج -دولة التنفيذ.
املادة السادسة عشرة
يقدم الطلب كتابة إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ ،وتبين فيه هوية المحكوم
عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية
تثبت فيه موافقة المحكوم عليه.
املادة السابعة عشرة
توجه دولة اإلدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم القاضي باإلدانة أو نسخة رسمية
منه ،وتشهد دولة اإلدانة بكون الحكم قابال للتنفيذ مع تبيان  -قدر اإلمكان  -ظروف
الجريمة وزمن ومكان اقترافها ووصفها القانوني ،ومدة العقوبة الواجب تنفيذها ،كما
تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة اإلدانة
قبل الحكم وبعده.
إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
طلبت اإلدالء بالمعلومات التكميلية الضرورية.
يجب إرخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة اإلدانة أو
دولة التنفيذ تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة وكذا بكل قرار اتخذ من طرف إحدى
الدولتين في موضوع طلب النقل.
املادة الثامنة عشرة
توجه الطلبات من وزارة أو أمانة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة أو أمانة العدل
للدولة المطلوب إليها وترسل األجوبة في أقصر اآلجال بنفس الكيفية ما عدا في الحاالت
الخاصة.
املادة التاسعة عشرة
تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه
االتفاقية.
املادة العشرون
ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ
العقوبة وحراسة المحكوم عليه.
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القسم الثالث
أحكام ختامية
املادة احلادية والعشرون
تخضع هذه االتفاقية للمصادقة عليها طبقا لإلجراءات المعمول بها في كال البلدين
وتدرخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بينهما .وتسري هذه االتفاقية
لمدة رخمس سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو
تعديلها على أن يكون ذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذه االتفاقية ،وفي أي
وقت عند درخول االتفاقية المدد التي تلي المدة األولى المنتهية.
وقع في الرباط بتاريخ  4ربيع األول  2126هجرية موافق  2663/4/1إفرنجي
في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
عن المملكة المغربية:
وزير العدل،
عمر عزيمان.
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عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى:
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
محمد بالقاسم الزوي.
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اتفاقية اإلعالنات واالنابات القضائية وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة الليبية املتحدة

1

إن حكومتي المملكة المغربية ،والمملكة الليبية المتحدة،
رغبة منهما في تسي ير إعالن األوراق والوثائق القضائية وتنفيذ االنابات القضائية
تحقيقا للتعاون الوثيق بينهما.
ورغبة في التعاون تعاونا وثيقا في تنفيذ األحكام وتسليم المجرمين بين الدولتين،
وتحقيقا لما ورد في المادة السادسة من معاهدة حسن الصداقة والتعاون المبرمة بينهما
بمدينة طرابلس يوم  80رجب  2831هـ الموافق ليوم  14ديسمبر  2611م.
قررتا عقد اتفاقية في هذا الشأن ،وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين اآلتيين:
عن المملكة المغربية :السيد أحمد بال فريج ،الممثل الشخصي لملك المغرب،
ووزير الخارجية؛
عن المملكة الليبية المتحدة :السيد ونيس القدافي ،وزير الخارجية.
اللذين بعد أن تبادال وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها لألصول
المرعية .اتفقا على ما يأتي :
الباب األول
يف اإلعالنات واالنابات القضائية
مادة 4
يكون إعالن األوراق والوثائق القضائية في الدولتين المتعاقدتين ،وفقا لما هو
مقرر في المادتين الثانية والرابعة.
مادة 6
يجري اإلعالن طبقا ل إلجراءات المقررة لذلك في قوانين الدولة المطلوب إليها
اإلعالن ،على أنه إذا رغبت الدولة المطالبة في إجرائه وفقا لتشريعها أجيبت إلى
رغبتها ،ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها اإلعالن.
مادة 8
ترسل األوراق والوثائق بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
أ) يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بموضوع القضية وبالطرفين
ورخاصة بالشخص المطلوب إعالنه (اسمهما ،ولقبهما ،ومهنتهما ،ومحلي
إقامتهما) وتحرر الوثيقة المطلوب إعالنها من صورتين تسلم إحداهما وتعاد الثانية
موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو االمتناع منه.
ب) يبين الموظف المكلف باإلعالن على الصورة المعادة كيفية إجراء اإلعالن أو
السبب في عدم إجرائه.
 - 1صدرت هذه االتفاقية بمقتضى الظهير الشريف رقم  28238011بالمصادقة على االتفاقيات المبرمة يوم  14دجنبر  2611بين
المملكة المغربية والمملكة الليبية المتحدة ،ج ر عدد  1111الصادرة بتاريخ  4صفر  13( 2838يونيو  )2618ص .2134
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ج) تحصل الدولة طالبة اإلعالن لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها،
وال تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه.
مادة 1
ال تعارض الدولة المطلوب إجراء اإلعالن لديها في أن تتواله قنصلية الدولة طالبة
اإلعالن في دائرة ارختصاصها إذا كان الشخص المطلوب إعالنه من مواطني البالد
الطالبة .وال تتحمل الدولة الجاري اإلعالن لديها وفقا لذلك أية مسؤولية.
وفي حالة حدوث رخالف في جنسية الشخص الموجه إليه اإلجراء تحدد جنسيته
بمقتضى قانون الدولة التي يجب أن يقع فيها اإلعالن.
مادة 5
يعتبر اإلعالن الحاصل وفقا ألحكام هذا الباب قد تم في أرض الدولة طالبة
اإلعالن.
مادة 2
لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة األرخرى أن تباشر في أرضها
نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر ،وذلك وفقا ألحكام المادتين
التاليتين:
مادة 7
يقدم طالب اإلنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه اآلتي:
أ) تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ اإلنابة المطلوبة طبقا لإلجراءات القانونية
المتبعة لديها ،على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ اإلنابة بطريقة أرخرى أجيبت إلى
رغبتها ،ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ب) تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ اإلنابة ،لكي يتاح للطرف ذي
الشأن أن يحضر إذا شاء شخصيا أو أن يوكل من ينوب عنه.
ج) إذا كانت اإلنابة تتعلق بموضوع أو إرجاء قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ،
يمكنها أن ترفض تنفيذها فيما إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البالد التي يجب أن تنفذ
فيها أو بسالمتها ،أو بالنظام العام فيها أو إذا تعذر التنفيذ ،ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة
المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان األسباب.
د) تتحمل الدولة المطلوب إليها اإلنابة رسومها ،ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة
الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف اإلنابة ،على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ
اإلنابة أ ن تتقاضى لحسابهاـ وفقا لقوانينها ـ الرسوم المقررة على األوراق التي تقدم أثناء
تنفيذ اإلنابة.
مادة .
يكون لإلجراء القضائي الذي يتم بواسطة اإلنابة القضائية وفقا لألحكام المتقدمة
نفس األثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة المطالبة.
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مادة 6
ال يجوز مطالبة مواطني الدولة مطالبة اإلجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة أو
كفالة ال يلزم بها مواطنو البالد المطلوب البالد المطلوب فيها اإلجراء ،كما يجوز
حرمانهم مما يتمتع به هؤالء من حق في المساعدة القضائية أو اإلعفاء من الرسوم
القضائية.
الباب الثاني
يف تنفيذ األحكام
مادة 46
كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية
أو متعلق باألحوال الشخصية صادرة من هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين
يكون قابال للتنفيذ في الدولة األرخرى وفقا ألحكام هذا الباب.
مادة 44
إن لألحك ام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من المغرب وليبيا في
الشؤون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بأرض البلد اآلرخر إذا توفرت فيها
الشروط اآلتية:
أ) أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة التي
تصدر فيها الحكم ما لم يتنازل المحكوم عليه عن هذا الحق تنازال ثابتا.
ب) أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه االستدعاء
بصورة قانونية ولم يحضر.
ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابال للتنفيذ بمقتضى
قوانين الدولة التي صدر فيها.
د) أن ال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه وال
مبادئ القانون الدولي العام المطبق فيها وأال يكون معارضا لحكم قضائي صدر في تلك
الدولة واكتسب لديها قوة الشيء المحكوم فيه.
هـ) أن ال توجد لدى هذه المحاكم بالدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر
بين نف س الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي
أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
مادة 46
مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشر ال تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ
حكم محكمين صادر في إحدى الدولتين المتعاقدتين إعادة فحص موضوع الدعوى
الصادر فيها حك م المحكمين المطلوب تنفيذه وال تأمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأتي:
أ) أن قانون البلد المطلوب إليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق
التحكيم.
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ب) أن حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين وأنه أصبح
نهائيا.
ج) أن عقد أو شرط التحكيم قد منح االرختصاص للمحكمين طبقا للقانون الذي
صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
د) توافر الشرطين المشار إليهما في الفقرتين (ب ود) من المادة السابقة.
مادة 48
ال تسري القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على األحكام التي
تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها
بسبب الوظيفة فقط ،كما ال تسري على األحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات
واالتفاقيات المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة 41
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات اآلتية :
 )2صورة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من الجهات المختصة
ومذيلة بالصيغة التنفيذية.
 )1أصل إعالن الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم
إعالنه على الوجه الصحيح.
 )8شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي
واجب التنفيذ.
 )1شهادة دالة عل ى أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام
هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد
صدر غيابيا .وترفق بنسخة طبق األصل مصدقا عليها من مذكرة االستدعاء الموجه إلى
الطرف المحكوم عليه غيابيا.
مادة 45
يكون لألحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة
التنفيذية التي لها في الدولة طالبة التنفيذ .ويسري مفعولها في مواجهة جميع المحكوم
عليهم.
مادة 42
ال يجوز مطالبة مواطني البالد طالبة التنفيذ لتقديم رسم أو أمانة أو كفالة ال يلزم
بها مواطنو البالد ا لمطلوب منها التنفيذ كما ال يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤالء من
حق في المساعدة القضائية أو اإلعفاء من الرسوم القضائية.
مادة 47
يصدر األمر بالتنفيذ على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة
وحسب قوانين الدولة التي يطلب منها التنفيذ وتخضع في إجراءاته للقانون المذكور
وذلك مع عدم اإلرخالل بأحكام هذا الباب.
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مادة 4.
تطبق أحكام هذا الباب مهما كانت جنسية الخصوم المتقاضين.
الباب الثالث
يف تسليم اجملرمني
مادة 46
يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما لآلرخر طبقا للقواعد والشروط المقررة
في المواد التالية كل فرد موج ود بأرض إحدى الدولتين وهو مالحق أو محكوم عليه من
طرف السلطات القضائية في الدولة األرخرى.
مادة 66
إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين ال يشتمل مواطنيها أنفسهم وتعتبر لهذه
الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.
غ ير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق ارختصاصه بمالحقة من
يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة األرخرى الجريمة التي يقضى قانون الدولتين
باعتبارها جنحة أو جناية وذلك حينما يوجه إليه الجانب اآلرخر بالطريق الدبلوماسي طلبا
بالمالحقة مصحوبا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات.
ويحاط الجانب الذي طلب المالحقة علما بمآل طلبه.
مادة 64
إن التسليم يشمل:
 )2األفراد الواقع مالحقتهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين
الدولتين المتعاقدتين بعقوبة ال تقل عن السنتين سجنا أو حبسا بسبب جناية أو جنحة
معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
 )1األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة
التسليم بعقوبة ال تقل عن الشهرين سجنا أو حبسا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها
بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
مادة 66
ال يس مح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة
المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية.
مادة 68
ال يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب
إليها التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها ،أو كان قد اتهم فيها وال يزال قيد
التحقيق أو المحاكمة.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أرخرى في
الدولة المطلوب إليها فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم
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بها .ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته
للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 61
ال يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدى
الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إال إذا كانت الدولة طالبة التسليم ال تأرخذ
بمبدأ السقوط بالتقادم أو كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بالد أرخرى ال تأرخذ
بهذا المبدأ.
مادة 65
تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية ،وتفصل فيها السلطات المختصة بمقتضى
قوانين كل دولة.
مادة 62
يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق اآلتية:
أ) إذا كان الطلب رخاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض صادر من
السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به صورة مصدق
عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق
عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجودة لديها األوراق.
ب) إذا كان الطلب رخاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به صورة
طبق األصل من الحكم.
مادة 67
يجب في كل األحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخص
المالحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه .ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا
باألوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من مواطني الدولة الطالبة.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم
مقامه.
مادة 6.
يجوز بصفة استثنائية توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق ،وفي هذه الحالة يجب
على الدولة ال مطلوب إليها التسليم اتخاذ االحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المالحق
إلى أن تتم المخابرة بشأنه .ويصح لها أن تحجزه بصفة احتياطية على أن ال تتجاوز مدة
حجزه ثالثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل رخاللها ملف طلب تسليمه كامال أو
طلب تجديد مدة حجزه لثالثين يوما أرخرى على األكثر وتخصم مدة الحجز من العقوبة
المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق يجوز للسلطة
المطلوب منها التسليم أن تبادر عند االقتضاء للتأكد من صحته باالستعالم من السلطة
التي صدر منها الطلب.
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مادة 66
متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص
المطلوب حين توقيفه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن
تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.
ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو
وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة
وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب
منها ،وذلك بعد إنتهاء المالحقات الجارية في الدولة المذكورة أوال.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا
اعتبرت ذلك ضروريا لإلجراءات الجزائية ،كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها
إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ملتزمة في الوقت نفسه بإرجاعها
من جديد حالما يتسنى لها ذلك.
مادة 86
إذا قدمت للدولة ال مطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن متهم
بذاته من أجل نفس الجريمة تكون األولوية للدولة التي أضرت الجريمة بصالحها ثم
ل لدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه.
أما إذا كانت طلبات التسليم رخاصة بجرائم مختلفة فتكون األولوية للدولة التي
طلبت التسليم قبل غيرها.
مادة 84
إن الشخص الذي يقع تسليمه ال يمكن مالحقته وال محاكمته حضوريا بقصد تنفيذ
عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها إال في
األحوال اآلتية :
 )2إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها
رخالل ثالثين يوما تلي تسريحه النهائي أو إذا رخرج ثم عاد إليها ثانيا.
 )1إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق
بالوثائق المنصوص عليها في المادة ( )14وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات
الشخص المسلم بش أن امتداد مفعول التسليم وينص في المحضر على أن ذلك الشخص
أرخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.
إذا وقع أثناء اإلجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم
فإنه ال يقع مالحقته وال يحاكم إال بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب
وصفها الجديد.
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مادة 86
إذا اقتضى األمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة إلحدى الدولتين
المتعاقدتين عبر أراضي الدولة األرخرى يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه
بالطريق الدبلوماسي وتقدم معه الوثائق الالزمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم
التي يجوز ف يها التسليم وال تؤرخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة ( )12المتعلقة
بمدة العقوبات.
مادة 88
تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته على أن ال تطالب
الدولة المطلوب منها بأية نفقة عن اإلجراءات وال عن سجن الشخص المطلوب تسليمه.
وتتحمل أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان فيه وقت تسليمه
إذا ثبتت براءته.
مادة 81
يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم
عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة
المطلوب إليها التنفيذ.
وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.
مادة 85
تتبادل الدولتان المتعاقدتان المعلومات عن األحكام المحكوم بها في إحداهما ضد
رعايا الدولة األرخرى ويتم هذا التبادل بالطرق الدبلوماسية.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 82
تصبح هذه االتفاقية نافذة بعد انقضاء رخمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق
تصديقها وفقا لإلجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط ،وتبقى سارية
المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين
المتعاقدين كتابيا تعديلها أو إلغاءها ،وذلك قبل ثالثة أشهر على األقل من انقضاء كل
أجل.
حرر في نسختين أصليتن باللغة العربية بمدينة طرابلس بتاريخ  80رجب 2831
الموافق  14ديسمبر .2611
عن المملكة المغربية،
أحمد بالفريج،
الممثل الشخصي لملك المغرب،
ووزير الخارجية.
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عن المملكة الليبية المتحدة،
ونيس القدافي،
وزير الخارجية.

اجلمهورية اإلسالمية املوريطانية

62

63

Convention sur la coordination judiciaire et
l’extradition entre le Royaume du Maroc et La
République Islamique de Mauritanie1
Le Gouvernement du Royaume du Maroc
Le Gouvernement de La République Islamique de Mauritanie
Animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun de tradition
politique, sociales, culturelles et religieuses ;
Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les
domaines judiciaire et juridique ;
Ont résolu de conclue la présente Convention.
Dispositions générales
Article Premier
Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie instituent un
échange régulier d’information en matière d’organisation judiciaire, de législation et de
jurisprudence.
Article 2
Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie s’engagent à
prendre toutes dispositions en vue d’harmoniser leurs législations respectives dans toute
la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières
à chacune d’elles.
Titre I
De la coopération et de l'assistance mutuelle
Article 3
Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie s’engagent à
assurer une assistance mutuelle dans la formation de candidats aux fonctions judiciaires.
Chaque partie contractante s’engage à encourager par l’octroi de bourses,
d’allocations ou de subventions, les nationaux de l’autre partie, à entreprendre ou à
poursuivre des études ou des stages juridiques, dans son propre pays.
Article 4
Les parties contractantes s’efforcent de faciliter ou de promouvoir entre leurs pays
l’échange de magistrats, de chercheurs, de spécialistes ou de toute personne exerçant
une activité dans l’un des domaines de la Justice.
Titre II
De l’accès aux tribunaux
Article 5
Les ressortissants de chacun des deux Etats auront sur le territoire de l’autre un
libre et facile accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination
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que ce soit en raison de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays
où l’action est introduire aux personnes morales constituées ou autorisées suivant la
législation de l’un des deux Etats.
Article 6
Les ressortissants de chacun des deux états jouiront sur le territoire de l’autre Etat
du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se
conforment à la législation du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 7
Le certificat attestant l’insuffisance, des ressources sera délivré au requerrant par
les autorités de sa résidence habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités
consulaires dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des
renseignements pourront être pris auprès des autorités de l’Etat dont il est le
ressortissant.
Titre III
De la transmission et de la remise des actes judiciaires et
extrajudiciaires
Article 8
Sous réserve des dispositions relatives à l’extradition prévues au Titre VII, la
transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile et
commerciale qu’en matière pénale et administrative destinés à des personnes résidant
sur le territoire de l’un des deux pays contractants, sera effectuée directement entre les
Ministres de la Justice des deux pays.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas la faculté pour les parties
contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de
deux-ci, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants.
En cas de conflit sur la nationalité du destinataire elle est déterminée par la
législation du pays où doit avoir lieu la notification.
Article 9
Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires doivent être accompagnés d’un
bordereau portant indications suivantes :
- L’autorité de qui émane l’acte ;
- La nature de l’acte dont la notification est demandée ;
- Les nom et qualité de chacune des parties ;
- Les nom et adresse du destinataire ;
Et en matière pénale, la nature de l’infraction commise.
Article 10
L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire.
Cette remise sera effectuée au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le
destinataire, soit d’un procès-verbal établi par l’autorité intéressé. L’un ou l’autre de ces
documents doit être adressé à l’autorité requérante.
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En cas de non remise de l’acte, l’autorité requise en fait retour immédiatement à
l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Article 11
Chacune des parties contractantes supporte les frais de la remise effectuée sur son
territoire.
Article 12
Les dispositions des Articles précédentes ne s’opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté pour les intéressés résident sur le territoire de l’une des parties
contractantes, de faire assurer dans l’un des deux pays la notification et la remise de
tous actes aux personnes résidant dans ce pays. Ces notifications et remises doivent être
effectuées selon les formes en vigueur dans le pays où elles doivent lieu.
Titre IV
Chapitre premier
De la transmission et de l’exécution des commissions
rogatoires
Article 13
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le
territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet de la juridiction compétente. Si
l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire
compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent Article n’excluent pas la faculté pour les parties
contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de
ceux-ci les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas
de conflit sur la nationalité des personnes à entendre, celle-ci sera déterminée par la loi
du pays où doit avoir lieu l’exécution de la commission rogatoire.
Article 14
Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l’une
des deux parties contractantes seront transmises directement entre les Ministères de la
Justice des deux pays et exécutées par les autorités judiciaires.
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après
la Loi de son pays, celle-ci n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter à
la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoir lieu.
Article 15
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par
simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise doit
user à cet effet des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 16
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
1° exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est
contraire à la législation de son pays ;
2° informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu d’exécution
de la commission rogatoire afin que les parties intéressées puissant y assister dans le
cadre du pays requis.
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Article 17
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement
d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts.
Article 18
La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission
rogatoire produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l’autorité
compétence de l’Etat requérant.
Chapitre Deux
De la comparution et des témoins en matière pénale
Article 19
Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est
nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à
l’invitation qui lui sera faite, Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour,
calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées
d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le pays où l’audition devra
avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l’autorité consulaire de l’Etat
requérant, l’avance de tout on partie des frais de voyage.
Article 20
Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne
pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures à son départ
du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle
la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 21
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie
diplomatique.
Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne
s’y opposent et sous la condition de renvoyer les-dits détenus dans le plus bref délai.
TITRE V
Du casier judiciaire
Article 22
Les deux services du casier judiciaire des Etats contractants se donneront avis des
condamnations irrévocables prononcées dans l’un de ces deux Etats contre leurs
ressortissants et les personnes nées sur le territoire de l’autre.
Cet échange s’effectuera entre les services des Ministères de la Justice des deux
Etats.
Article 23
En cas de poursuites devant une des juridictions de l’une des parties contractantes,
le parquet près cette juridiction pourra obtenir directement du parquet compétent de
l’autre Etat un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la
poursuite.
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Titre VI
De l’exécution des jugements
Article 24
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuse rendues
par les juridictions siègent au Royaume du Maroc et sur le territoire de la République
Islamique de Mauritanie ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si
elles réunissent les conditions suivantes:
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles applicables dans
le pays où elle a été rendue, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de
chose jugée ou susceptible d’exécution;
c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où son
exécution est demandée, ni aux principes du droit international qui y sont applicables.
Elles ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans ce même
Etat et ayant acquis l’autorité de la chose jugée;
e) aucun procès, engagé entre les mêmes parties et pour le même objet ne doit être
en cours auprès de l’une des juridictions du pays requis avant l’action en justice devant
le tribunal qui a rendu la décision à exécuter.
Article 25
Les décisions visées à l’Article précédent ne peuvent donner lieu à exécution
forcée ou de coercition par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces
autorités d’aucune publicité ou de formalités telles que l’enregistrement, l’inscription ou
la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 26
L’exequatur est accordé sur la demande de la partie intéressée, par l’autorité
compétente conformément à la loi du pays où l’exécution est demandée.
La procédure de la demande d’exécution est régie par la loi du pays où l’exécution
est requise.
Article 27
La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est
demandé est demandé remplit les conditions prévues à l’Article 25 pour jouir de
l’autorité de la chose jugée.
Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En acceptant la demande d’exécution, si l’exequatur est accordée, l’autorité
compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision rendue
dans l’autre pays reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où
elle est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordée partiellement pour l’un ou l’autre des chefs de la
décision invoquée.
Article 28
La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et
sur toute l’étendue du territoire où ces dispositions sont applicables.
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Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date
d’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes
effets que si elle avait été rendue par la juridiction qui a prononcé la décision
d’exécution.
Article 29
La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui
en demande l’exécution doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité ;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui
tient de signification de la décision ;
c) un certificat du greffier constatant qu’aucune voie de recours n’a été exercée
contre la décision ;
d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance.
Article 30
La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont régies par la
Convention de NEW YORK adopté le 10 juin 1958 par l’assemblée Générale des
Nations Unies.
Article 31
Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires des l’un des pays
sont déclarés exécutoires dans l’autre, par l’autorité compétente conformément à la loi
du pays où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à
leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution
est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exequatur est requis
ou aux principes de droit applicables dans cet Etat.
Article 32
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays,
seront inscrites et produiront effet dans l’autre, seulement lorsque les actes qui
contiennent les stipulations auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente
d’après la loi du pays ou l’inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le
complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays
où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de
consentement à radiation ou à réduction passés dans l’un des deux pays.
Titre VII
De l’extradition
Article 33
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et
sous les conditions déterminées par les Articles suivants, les individus qui, se trouvant
sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités
judiciaires de l’autre Etat.
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Article 34
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La
qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition
est requise.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les
juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de
l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque
l’autre partie lui adressera, documents, objets et informations en sa possession. La partie
requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 35
Seront sujets à extradition :
1° les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de
l’une ou l’autre des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans
d’emprisonnement ;
2° les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant a une
peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 36
L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est requise est
considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction
politique.
Article 37
L’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est
requisse constitue uniquement une violation des obligations militaires.
Article 38
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition ne sera
accordée dans les conditions prévues par le présent titre que dans la mesure où il en aura
ainsi été décidé par l’échange de correspondances entre les deux parties contractantes
pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignée.
Article 39
L’extradition sera refusée
a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans
l’Etat requis ;
b) Si les infractions ont été jugées définitivement sur le territoire de l’Etat requis ;
c) Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de
l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande d’extradition ;
d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par
un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des
mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
e) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis à la
condition, dans ce denier cas, que l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être
poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans
l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
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Article 40
La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique ; elle doit être
accompagnée des pièces judiciaires :
1° Lorsque la demande concerne un individu, en faisant instance d’instruction
l’objet de poursuite, elle doit être accompagnée d’un mandat d’arrêt émanant de
l’autorité compétente et spécifiant l’infraction et les textes prévoyant la peine, d’une
copie certifiée conforme de ces textes, ainsi que d’une copie certifiée conforme des
principaux actes d’instruction ;
2° Lorsque la demande concerne un individu condamné contradictoirement ou par
défaut, elle doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement ou de
l’arrêt ;
3° La demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d’un signalement détaillé
de l’individu qui en fait l’objet. Si ce dernier est un ressortissant de l’Etat requérant, elle
doit être également accompagnée des pièces utiles pour la justification de sa nationalité.
Tous les documents joints à la demande d’extradition doivent être visés par le Ministre
de la Justice de l’Etat requérant.
Article 41
En cas d’urgence sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant il
sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande
d’extradition et des documents mentionnés à l’Article précédent.
Cette demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes
de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre
moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie
diplomatique.
Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’Article précédent et
fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle mentionnera également l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée,
la date, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis
que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée sans délai de la
suite donnée à sa demande.
Article 42
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours
après l’arrestation; les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des documents
mentionnés à l’Article 41.
La mise en liberté de l’intéressé ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à
l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 43
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour
s’assurer que les conditions prévues dans le présent titre sont réunies, l’Etat requis dans
le cas ou l’omis lui paraîtra susceptible d’être réparé, avertira l’Etat requérant par la
voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par l’Etat requis
pour l’obtention de ces renseignements.
Article 44
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les
mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement compte tenu
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de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre
les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu
des infractions.
Article 45
Lorsqu’il y aura lieu à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou
pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu
réclamé au moment de son arrestation ou qui découverts ultérieurement seront sur la
demande de l’Etat requérant, saisis et remis aux autorités de cet Etat.
Ces objets peuvent être remis même si l’extradition ne peut avoir lieu par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Toutefois, seront sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent
si de tels droits existent, être restitués, aux frais de l’Etat requérant et dans le plus bref
délai, à l’Etat requis à la fin des poursuites exercées par le premier Etat.
L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s’il le juge nécessaire
pour une procédure pénale. Il pourra même en les transmettant se réserver le faculté de
les réclamer pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès qu’il sera
possible de le faire.
Article 46
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision
sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la
remise. Faute d’accord à cet égard, l’intéressé sera conduit par les soins de l’Etat requis
au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa, du présent Article, l’Etat requérant
devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents dans le délai d’un mois à
compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent
Article. Passé ce délai, l’individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé
pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception
de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les
dispositions de l’alinéa précédent seront applicables.
Article 47
Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition ce dernier Etat devra néanmoins
statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur
l’extradition dans les conditions prévues par l’alinéa premier de l’Article précédent.
La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation différée jusqu’à ce
qu’il ait été satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions
de l’Article précédent.
Les dispositions du présent Article ne feront pas d’obstacle à ce que l’intéressé
puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de
l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités
auront statué.
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Article 48
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement
ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la
remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
4° Lorsqu’ ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les
trente jours qui suivent son élargissement définitif la territoire de l’Etat auquel il a été
livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
2° Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. Une demande devra être présentée, à cet
effet, accompagnée des pièces prévues par l’Article 41 et d’un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant
la possibilité qui lui a été donné d’adresser un mémoire en défense aux autorités de
l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de
la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les
éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 49
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les
conditions prévues à l’Article précédent ou y serait retourné dans ces conditions,
l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer
à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis.
Article 50
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la
charge de l’Etat requérant étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure
ni les frais d’incarcération.
Article 51
L’extradition par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties
contractantes d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée
par la vie diplomatique. A l’appui de cette demande seront fournies les pièces
nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant à extradition.
Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’Article 36 et relatives au
montant des pièces.
Dans le cas ou la voie aérienne sera utilisée il sera fait applications des
dispositions suivantes :
1° Lorsqu’ aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le
territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues par l’Article 41.
Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d’arrestation provisoire visée à l’Article 42 et l’Etat requérant adressera une demande de
transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
2° Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de
transit.
Dans le cas ou l’Etat requis du transit demandera l’extradition il pourra être sursis
au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de ce pays.
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Titre VIII
Dispositions diverses
Article 52
Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront, après avoir été
expressément autorisés par le Ministre Mauritanien de la Justice assister ou représenter
les parties devant toutes les juridictions mauritaniennes tant au cours des mesures
d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux
barreaux mauritaniennes. De même ces derniers pourront, après avoir été expressément
autorisés par le Ministre Marocain de la Justice, assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions marocaines, tant au cours des mesures d’instruction qu’à
l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.
Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties
devant une juridiction de l’autre Etat, devra, pour la réception de toutes notifications
prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Article 53
La preuve des dispositions législatives et coutumières de chacun des deux Etats
doit être faite sous forme de certificat de coutume délivré par les Autorités consulaires
intéressées.
TITRE IX
Dispositions finales
Article 54
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en
vigueur dans chacun des deux Etats contractants.
Article 55
La présente convention entera en vigueur à compter de la date d’échange des
instruments de ratification.
Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où
l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Fait à Nouakchott, le 20 septembre 1972.
Pour la Partie marocaine
Le Ministre des Affaires Etrangères

Pour la Partie mauritanienne
Le Ministre des Affaires Etrangères

AHMED TAIBI BENHIMA

HAMID OULD MOUNASS
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دولة اإلمارات العربية املتحدة
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ظهري شريف رقم  1.09.261صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس )6644
بنشر االتفاقية املوقعة بالرباط يف  66من ربيع األول  64 ( 4167أبريل )6662
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة حول التعاون
القضائي يف املسائل اجلنائية وتسليم اجملرمني ويف املسائل املدنية والتجارية
1
وقضايا األسرة (األحوال الشخصية)
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على االتفاقية الموقعة بالرباط في  11من ربيع األول  12( 2114أبريل
 )1001بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة حول
التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية
وقضايا األسرة (األحوال الشخصية)؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة ،الموقع بالرباط في
 10يونيو ،1022
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بالرباط في
 11من ربيع األول  12( 2114أبريل  )1001بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
دولة اإلمارات العربية المتحدة حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم
المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا األسرة (األحوال الشخصية).
وحرر بالرباط في فاتح رمضان  1(2181أغسطس .)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
*

*

اتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
حول التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية وتسليم اجملرمني ويف املسائل
املدنية والتجارية وقضايا األسرة ( األحوال الشخصية)
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويشار إليهما
في ما يلي "بالدولتين"؛
رغبة منهما في تطوير التعاون القضائي والقانوني وتعزيز فعالية سلطات تنفيذ
القانون لكال البلدين من رخالل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1084الصادرة بتاريخ  24جمادى األولى  6( 2188أبريل  )1021ص .1128
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المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية وقضايا األسرة (األحوال الشخصية)،
واالعتراف باألحكام وقرارات التحكيم وتنفيذها.
اتفقتا على ما يأتي:
أحكام عامة
املادة 4
تتعهد الدولتان بأن تتبادال ،وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذه االتفاقية،
التعاون القضائي فيما يلي:
 -2المسائل الجنائية؛
 -1تسليم المجرمين؛
 -8المسائل المدنية والتجارية وقضايا األسرة (األحوال الشخصية)؛
تتولى السلطة المركزية لدى كل دولة تقديم وتسلم الطلبات طبقا لهذه االتفاقية؛
وفي المملكة المغربية هي وزارة العدل ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة السلطة
المركزية هي وزارة العدل.
ألغراض هذه االتفاقية تتصل السلطتان المركزيتان ببعضهما البعض عبر القنوات
الدبلوماسية.
املادة 6
تتبادل السلطتان المركزيتان في الدولتين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات
والبحوث القانونية والمجالت والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها األحكام
القضائية ،كما تتبادالن المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل.
املادة 8
تشجع الدولتان المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات والحلقات المتصلة بالقانون
والقضاء ،وزيارات الوفود القانونية والقضائية وتبادل رخبرات رجال القضاء بقصد
متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما ،وتبادل الرأي حول المشكالت التي
تعترض الدولتين في المجال القانوني والقضائي ،كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية
للعاملين في المجال القانوني والقضائي في كل منهما.
املادة 1
يكون لألشخاص الطبيعيين والمعنويين ،من رعايا إحدى الدولتين ،دارخل حدود
الدولة األرخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتمتع بالمساعدة
القضائية بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة.
القسم األول
املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية
املادة 5
نطاق املساعدة
 - 2تتبادل الدولتان تقديم المساعدة فيما بينهما وفقا ألحكام هذه االتفاقية ،وذلك في
ما يتعلق بالتحقيق واالتهام ومنع الجريمة ومكافحتها ،واإلجراءات المتعلقة بذلك.
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 - 1تشمل المساعدة ما يأتي:
أ .سماع شهادة أو أقوال األشخاص.
ب .تقديم المستندات والسجالت واألشياء.
ج .تحديد مكان وهوية األشخاص أو األشياء.
د .تبليغ المستندات.
ه .نقل األشخاص الموقوفين لسماع شهادتهم.
و .تنفيذ طلبات التفتيش والضبط.
ز .المساعدة في اإلجراءات المتعلقة باألموال غير المنقولة ومصادرة الموجودات
وتحصيل الغرامات واستردادها.
ح .أي شكل آرخر للتعاون ال يحظره قانون الدولة المطلوب إليها في إطار هذه
االتفاقية.
املادة 2
حدود املساعدة
 - 2يجوز للسلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها رفض المساعدة في الحاالت
اآلتية:
أ .إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة جريمة عسكرية؛
ب .إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه اإلضرار باألمن أو المصالح الجوهرية للدولة
المطلوب إليها.
ج .إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية؛
د .إذا لم يتسق الطلب مع أحكام هذه االتفاقية؛
 - 1على السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها ،قبل رفض الطلب وفقا لحكم
هذه المادة ،التشاور مع السلطة المركزية في الدولة الطالبة إذا ما رأت أن المساعدة
ستقدم وفقا لشروط تراها ضرورية ،وفي حالة قبول الدولة الطالبة بخضوع المساعدة
لتلك الشروط فعليها التقيد بذلك.
 - 8على الدولة المطلوب إليها في حالة رفضها تقديم المساعدة بموجب هذه المادة
إرخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بأسباب رفضها للطلب.
املادة 7
شكل وحمتوى الطلب
 - 2يكون طلب المساعدة كتابة ما لم تقبل السلطة المركزية في الدولة المطلوب
إليها الطلب على نحو آرخر في الحاالت العاجلة؛ ويمكن توجيه الطلب في هذه الحالة إلى
السلطة المركزية مباشرة.
كما يجب تأكيد ذلك الطلب كتابة عبر الطرق الدبلوماسية رخالل عشرة أيام ،ما لم
توافق السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها على مدة أرخرى.
 - 1يجب أن يشتمل الطلب على ما يأتي :
أ .اسم الجهة التي تباشر التحقيق أو االتهام أو اإلجراءات المتعلقة بالطلب.
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ب .عرض مفصل لوقائع األفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.
ج .بيان موضوع وطبيعة التحقيق أو االتهام أو اإلجراءات بما في ذلك الجرائم
المحددة المتصلة بالموضوع.
د .بيان باألدلة والمعلومات المطلوبة.
هـ .بي ان بالغرض الذي من أجله قدم طلب المساعدة فيما يتعلق باألدلة والمعلومات
المطلوبة.
 - 8يجب أن يشتمل الطلب أيضا كلما كان ذلك ممكنا وضروريا على ما يأتي:
أ .معلومات عن هوية ومكان الشخص المطلوب الحصول على األدلة منه.
ب .معلومات عن هوية ومكان الشخص المطلوب إعالنه وعالقته باإلجراءات
والطريقة التي سيتم اإلعالن بها.
ج .معلومات عن المكان الذي يشتبه وجود الشخص أو الشيء فيه.
د .وصف دقيق للمكان أو الشخص المطلوب تفتيشه واألشياء المطلوب ضبطها.
هـ .بيان بالطريقة المطلوب اتباعها في سماع الشهادة أو األقوال.
و .بيان بالشه ادة أو األقوال المطلوبة بما في ذلك قائمة باألسئلة التي ستطرح على
الشخص.
ز .بيان بأي إجراء رخاص يتبع في تنفيذ الطلب وذلك بما ال يتعارض مع القوانين
الوطنية للدولة المطلوب إليها.
ح .معلومات عن البدالت والنفقات التي يستحقها الشخص المطلوب حضوره في
الدولة الطالبة.
ط .أية معلومات أرخرى تسهل تنفيذ الطلب.
املادة .
تنفيذ الطلبات
 -2تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها بتنفيذ الطلب بإحالته إلى الجهة
المختصة للقيام بذلك ،وعلى هذه السلطة بذل كل ما في وسعها لتنفيذ الطلب بإصدار
أوامر تكليف بالحضور ألداء شهادة أو أوامر تفتيش أو أية أوامر أرخرى ضرورية لتنفيذ
الطلب.
 -1يكون تنفيذ الطلبات وفقا للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها ،وتتبع
اإلجراءات المحددة في الطلب ما لم تتعارض مع القوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها.
وإذا لم تحدد أحكام هذه االتفاقية أو الطلب المقدم إجراءات معينة فإن تنفيذ الطلب يكون
وفقا للقواعد اإلجرائية في الدولة المطلوب إليها.
 -8إذا رأت السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تنفيذ الطلب يؤثر في
تحقيق جار أو اتهام أو إجراءات ،أو أن تنفيذه يتطلب رخضوعه لشروط تراها ضرورية،
فعليها التشاور:
 -2مع السلطة المركزية في الدولة الطالبة ،وفي حالة قبول الدولة الطالبة المساعدة
المشروطة فعليها التقيد بتلك الشروط.
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 -1على الدولة المطلوب إليها بذل أقصى ما في وسعها للحفاظ على سرية
ومحتويات الطلب إذا طلبت ذلك السلطة المركزية في الدولة الطالبة ،وفي حالة عدم
تنفيذ الط لب إال باإلرخالل بتلك السرية ،فعلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها
إرخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بذلك ،وعلى هذه السلطة أن تقرر تنفيذ الطلب
بالرغم من ذلك.
 -8على السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها إرخطار السلطة المركزية في
الدولة الطالب ة بنتيجة تنفيذ الطلب ،وفي حالة رفض تنفيذ الطلب أو تأجيله فعلى السلطة
المركزية في الدولة المطلوب إليها إرخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بأسباب
الرفض أو التأجيل.
املادة 6
املصروفات
 - 2تتحمل الدولة المطلوب إليها جميع المصروفات العادية المتعلقة بتنفيذ الطلب.
 - 1تتحمل الدولة الطالبة مصروفات الخبراء والترجمة والنسخ والبدالت والنفقات
المتصلة بسفر األشخاص دارخل الدولة المطلوب إليها لمصلحة الدولة الطالبة ،وكذا
المصروفات الناتجة عن تطبيق أحكام المادتين ( )28و ( )21من هذه االتفاقية.
 - 8إذا تبين من رخالل تنفيذ الطلب أن التنفيذ الكامل يستلزم نفقات استثنائية في
طبيعتها ،فتتشاور السلطات المركزية في الدولتين لتقرير الشروط واألحوال التي يمكن
في ضوئها استمرار التنفيذ.
املادة 46
قيود استخدام املعلومات واألدلة
 - 2للسلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تطلب من الدولة الطالبة عدم
استخدام أية معلومات أو أدلة تم الحصول عليها بموجب هذه االتفاقية في أي تحقيق أو
اتهام أو إجراءات غير تلك المبينة في الطلب إال بموافقة مسبقة من السلطة المركزية في
الدولة المطلوب إليها .وعلى الدولة الطالبة في هذه الحالة التقيد بتلك الشروط.
 - 1للسلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تطلب من الدولة الطالبة الحفاظ
على سرية المعلومات أو األدلة المقدمة بموجب هذه االتفاقية ،أو استخدامها وفقا ألحوال
وشروط تحددها الدولة المطلوب إليها.
 - 8يجوز استخدام المعلومات العامة أو األدلة التي كشفت عنها الدولة الطالبة على
النحو الذي يتسق مع البندين ( )2و ( )1من هذه المادة ألي غرض.
املادة 44
الشهادة أو الدليل يف الدولة املطلوب إليها
 - 2يجبر الشخص المطلوب منه تقديم الدليل في الدولة المطلوب إليها وفقا لهذه
االتفاقية على الحضور واإلدالء بالشهادة أو لتقديم أشياء بما في ذلك المستندات
والسجالت ،متى كان ذلك ضروريا.
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 - 1للدولة المطلوب إليها الموافقة على حضور األشخاص الذين تحددهم الدولة
الطالبة في الطلب ،وذلك رخالل تنفيذه وفقا لإلجراءات المحددة في القوانين الوطنية
للدولة المطلوب إليها.
 - 8إذا تمسك الشخص المشار إليه في البند ( )2من هذه المادة باإلدعاء بحصانة
أو عدم أهلية وفقا للقوانين الوطنية للدولة الطالبة فال يمنع ذلك اإلدعاء من سماع شهادته
أو الحصول منه على أدلة على أن يعرض ادعاؤه بما تقدم على السلطة المركزية في
الدولة الطالبة للبت في ذلك بواسطة سلطاتها.
 - 1وفقا لإلجراء ات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها يتم توثيق األدلة
المقدمة أو تلك التي كانت موضوعا للشهادة المتحصلة في الدولة المطلوب إليها طبقا
لهذه المادة ،وذلك بناء على طلب الدولة الطالبة ،وتقبل كدليل لإلجراءات القانونية في
الدولة الطالبة دون حاجة إلى توثيق الحق في هذا الشأن.
املادة 46
سجالت الدوائر احلكومية
 - 2على الدولة المطلوب إليها موافاة الدولة الطالبة بنسخ عن السجالت المتاحة
للعامة بما في ذلك مستندات ومعلومات تكون في حيازة الدوائر أو الجهات الحكومية
لديها.
 - 1يجوز للدولة المطلوب إليها موافاة الدولة الطالبة بنسخ عن أية سجالت على
أي نحو كانت بما في ذلك مستندات أو معلومات تكون في حيازة دائرة أو جهة حكومية
في تلك الدولة ولكنها غير متاحة للعامة ما لم تكن تلك المواد أو المعلومات تتعلق باألمن
الوطني.
 - 8يتم توثيق الطلب المتعلق بالسجالت المقدمة بموجب هذه المادة وفقا
لإلجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها بوساطة الموظف المسؤول عن
حفظها ،وتعد المستندات الموثقة وفقا لذلك مقبولة كدليل في الدولة الطالبة دون حاجة إلى
توثيق الحق في هذا الشأن.
املادة 48
اإلدالء بالشهادة خارج الدولة املطلوب إليها
 - 2في حالة طلب الدولة الطالبة حضور شخص يوجد في الدولة المطلوب إليها
فعلى الدولة المطلوب إليها دعوة الشخص المذكور لإلدالء بالشهادة ،وعلى السلطة
المركزية في الدولة المطلوب إليها إرخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة برده.
 - 1على الدولة الطالبة بيان مدى النفقات التي ستدفع ،ويجوز للشخص الذي يوافق
على الحضور أن يطلب من الدولة الطالبة دفع مقابل نقدي مقدما لتغطية هذه النفقات،
ويجوز دفع هذا المقابل النقدي المقدم عن طريق سفارة أو قنصلية الدولة الطالبة.
 - 8على السلطة المركزية في الدولة الطالبة عدم إرخضاع الشخص الذي مثل فيها
وفقا ألحكام هذه المادة إلجراءات التبليغ ،ويمتنع عليها إيقافه أو تقييد حريته الشخصية
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بسبب أية أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته الدولة المطلوب إليها ،كما ال تجوز مقاضاته
أو توقيفه أو معاقبته بسبب شهادته.
 - 1إذا كان للشخص الذي تم حضوره حرية ووسيلة مغادرة الدولة التي حضر
إليها ولم يغادرها بارختياره رخالل الثالثين يوما التالية إلرخطاره بذلك ،أو غادرها ثم عاد
إليها طواعية رخالل تلك المدة فيجوز في هذه الحالة محاكمته عن الجرائم األرخرى.
املادة 41
نقل األشخاص املعتقلني (املوقوفني)
 - 2يجوز النقل المؤقت للشخص المعتقل (الموقوف) لدى الدولة المطلوب إليها
إلى حراسة الدولة الطالبة لغرض المساعدة بموجب هذه االتفاقية ،إذا وافق الشخص
المطلوب والسلطتان المركزيتان في الدولتين على ذلك.
 - 1على الدولة الطالبة إبقاء الشخص المنقول معتقال (موقوفا) ما لم تفوض
بوساطة الدولة المطلوب إليها بغير ذلك.
 - 8على الدولة الطالبة إعادة الشخص المنقول إلى حراسة الدولة المطلوب إليها
رخالل شهر من تاريخ تسليمه.
 - 1تستقطع من المدة المحكوم بها في الدولة المطلوب إليها المدة التي قضاها
الشخص المنقول معتقال (موقوفا) في الدولة الطالبة.
املادة 45
النقل بالعبور لألشخاص املعتقلني ( املوقوفني)
 -2يجوز للدولة المطلوب إليها السماح بالنقل بالعبور للشخص المعتقل (الموقوف)
في حراسة الدولة الطالبة عبر إقليمها والمطلوب حضوره إلقليم الدولة الطالبة.
 -1للدولة المطلوب إليها السلطة وااللتزام في اإلبقاء على الشخص موقوفا رخالل
النقل بالعبور.
املادة 42
مكان أو هوية األشخاص أو األشياء
تعمل الدولة المطلوب إليها ،في حالة طلب الدولة الطالبة تحديد مكان أو هوية
األشخاص أو األشياء ،على بذل أقصى ما في وسعها للتحقق من المكان أو الهوية ،وذلك
وفقا لقانونها الوطني.
املادة 47
تبليغ املستندات
 - 2تعمل الدولة المطلوب إليها على بذل أقصى ما في وسعها لتبليغ أي مستند
متعلق ،كليا أو جزئيا ،بأي طلب للمساعدة تقدمه الدولة الطالبة وفقا ألحكام هذه االتفاقية.
 - 1تعمل الدولة المطلوب إليها على إحالة أي طلب إلى الجهات المختصة لديها
لتبليغ المستند المتعلق بحضور شخص أمام سلطة في الدولة الطالبة قبل التاريخ المحدد
للحضور بوقت مناسب.
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 - 8تعمل الدولة المطلوب إليها على إعادة ما يثبت التبليغ على النحو المحدد في
الطلب إلى الدولة الطالبة.
املادة 4.
التفتيش والضبط
 - 2على الدولة المطلوب إليها وفقا لقوانينها الوطنية تنفيذ طلب التفتيش أو ضبط
المواد المتعلقة بالجريمة محل التحقيق الوارد من الدولة الطالبة ،وكذلك نقل تلك المواد
إذا كانت ال تشكل حيازتها جريمة في الدولة المطلوب إليها.
 - 1على كل موظف مختص بحفظ أشياء مضبوطة أن يشهد عن طريق تعبئة
استمارة تخصص لهذا الغرض وفقا لإلجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب
إليها ببيان ماهية تلك األشياء والحالة التي هي عليها ،مع تحديد وصفها وكميتها ووزنها
وعددها ما أمكن ذلك ،وتعد هذه االستمارة مقبولة كدليل في الدولة الطالبة دون حاجة
إلى توثيق الحق في هذا الشأن.
 - 8يجوز للسلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تطلب موافقة الدولة
الطالبة على الشروط واألحوال التي تعد ضرورية لحماية مصالحها أو مصالح الغير في
المادة المنقولة.
املادة 46
إعادة األشياء
على السلطة المركزية في الدولة الطالبة إعادة األشياء بما في ذلك المستندات
والسجالت التي أرسلت إليها تنفيذا لطلب بموجب هذه االتفاقية ،إذا طلبت السلطة
المركزية في الدولة المطلوب إليها ذلك.
املادة 66
املساعدة يف إجراءات املصادرة
 - 2إذا نما إلى علم إحدى الدولتين أن عائدات وأدوات الجريمة موجودة في الدولة
األرخرى وتجوز مصادرتها أو إرخضاعها إلجراءات الضبط بموجب القوانين الوطنية
لتلك الدولة ،فيجوز لها إرخطار السلطة المركزية في الدولة األرخرى بذلك ،وإذا كان لتلك
الدولة ارختصاص في هذا الشأن فلها تقديم هذه المعلومات لجهاتها المختصة التخاذ إجراء
حول ذلك ،وعلى هذه الجهات اتخاذ قرارها وفقا لقوانينها الوطنية وإرخطار الدولة
األرخرى باإلجراء الذي اتخذته.
 - 1تساعد كل دولة األرخرى وفقا لقوانينها الوطنية في اإلجراءات المتصلة
بمصادرة العائدات وأدوات الجريمة ،وإعادة األشياء للمتضررين من الجريمة مع
تعويضهم.
 - 8على الدولة التي تشرف على عائدات أو أدوات الجريمة التصرف فيها وفقا
لق وانينها الوطنية ،ويجوز ألي دولة نقل حصيلة بيع جميع أو بعض هذه الموجودات أو
العائدات إلى الدولة األرخرى إلى المدى الذي تسمح به قوانينها الوطنية ووفقا للشروط
التي تراها مالئمة.
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القسم الثاني
تسليم اجملرمني
املادة 64
تسلم الدولتان أي شخص يوجد في إقليم أي منهما متهما أو مدانا بجريمة قابلة
للتسليم ارتكبت في إقليم الدولة األرخرى ،سواء ارتكبت تلك الجريمة قبل أو بعد نفاذ
االتفاقية .وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد اآلتية.
املادة 66
األشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا فيما يتعلق باألشخاص التالي بيانهم:
أ .المتهمون في جرائم يعاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعقوبة مقيدة للحرية
ال تقل عن ستة أشهر.
ب .من حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل عن ستة
أشهر في جريمة قابلة للتسليم.
املادة 68
 - 2يتم التسليم في حالة وقوع جريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبت رخارج إقليم الدولة
الطالبة :
أ .إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم؛
ب .وكان قانون الدولة المطلوب إليها يعاقب على مثل هذه الجريمة في الظروف
المماثلة.
 - 1يتم التسليم فيما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبها في دولة ثالثة أحد
مواطني الدولة الطالبة والموجود في الدولة المطلوب إليها وبشرط أن تكون الجريمة
قابلة للتسليم طبقا للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها ،إذا ارتكبت في إقليمها.
 - 8يتم التسليم بغض النظر عما إذا كان نشاط الشخص المطلوب قد تم كليا أو
جزئيا في الدولة المطلوب إليها ،إذا كان القانون الوطني لهذه الدولة يعتبر هذا النشاط
وآثاره أو اآلثار المقصودة منه ككل تشكل ارتكابا لجريمة قابلة للتسليم في إقليم الدولة
المطلوب إليها.
املادة 61
ال تسلم أي من الدولتين مواطنيها ،وفي هذه الحالة فعلى الدولة المطلوب إليها إحالة
الدعوى إلى سلطاتها المختصة ،إذا كان الفعل يشكل جريمة في كلتا الدولتين .ولهذا
الغرض فعلى الدولة الطالبة تزويد الدولة المطلوب إليها بالمستندات واألدلة المتعلقة
بالدعوى ،وتحاط الدولة الطالبة علما بما اتخذ من إجراءات بشأن الطلب.
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املادة 65
احلاالت الــيت ال جيو فيها التسليم
ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية:
 - 2إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية .وفي تطبيق
أحكام هذه االتفاقية ال تعتبر الجرائم المذكورة أدناه جرائم سياسية:
أ .االعتداء على رئيس أو نائب رئيس أي من الدولتين أو أحد أفراد أسرهم أو أحد
أعضاء المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو أحد أفراد أسرهم.
ب .جرائم اإلرهاب.
ج .أية جرائم تدرخل في نطاق اتفاقية دولية تكون كلتا الدولتين طرفا فيها وال
تعتبرها تلك االتفاقية من الجرائم السياسية.
د .الشروع أو االتفاق أو المشاركة في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها
أعاله.
 - 1إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية.
 - 8إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حكم نهائي عن ذات الجريمة
المطلوب من أجلها التسليم.
 - 1إذا كانت اإلجراءات الجنائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم
وفقا لقوانين الدولة الطالبة عند استالم الطلب.
 - 4إذا كانت الجريمة قد ارتكبت رخارج إقليم الدولة الطالبة بوساطة أجنبي عنها
ولم تكن تشكل جريمة وفقا للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها.
 - 1إذا ارتكبت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم في إقليم الدولة المطلوب إليها
بشرط توجيه االتهام إلى الشخص مرتكب الجريمة.
 - 4إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها
عن ذات الجريمة المطلوب من أجلها.
املادة 62
شكل وحمتوى طلبات التسليم
يرفق طلب التسليم بالمستندات والبيانات اآلتية:
 -2نسخة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه.
 -1أمر القبض أو الحجز أو أي مستند له ذات األثر ،إذا كان الشخص المطلوب
رهن التحقيق.
 -8بيانات هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الفوتوغرافية إن
أمكن.
 -1تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المطلوب من أجله التسليم ،والتكييف القانوني له
ونسخه مصدقة من النصوص القانونية المطبقة وبيان من سلطات االتهام باألدلة ضد
الشخص المطلوب.
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 -4في حالة الشخص الذي لم يحاكم بعد ،ترفق األدلة المبررة للقبض عليه وتقديمه
للمحاكمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في ارختصاص الدولة المطلوب إليها.
املادة 67
اعتقال (توقيف) الشخص املطلوب تسليمه
 - 2في الحاالت العاجلة ،يجوز بناء على طلب الجهات المختصة في الدولة الطالبة
القبض على الشخص المطلوب اعتقاله (توقيفه) احتياطيا إلى حين استالم طلب التسليم
والمستندات المبينة في المادة السابقة.
 - 1يبلغ طلب االعتقال (القبض والتوقيف) االحتياطي كتابة إلى الجهة المختصة
في الدولة المطلوب إليها عبر القنوات الدبلوماسية.
 - 8يتعين أن يتضمن الطلب إلى أقصى حد ممكن اإلشارة إلى وجود إحدى
المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ،مع اإلفصاح عن نية الدولة الطالبة
إلرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ،والعقوبة المقررة لها أو
التي حكم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ،وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه.
وتحاط الدولة الطالبة علما دون تأرخير بما اتخذ من إجراءات بشأن الطلب.
 - 1يتم االعتقال (القبض والتوقيف) االحتياطي طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة
في الدولة المطلوب إليها.
املادة 6.
 - 2يجوز للجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ،إذا لم تتسلم المستندات
المشار إليها في هذه االتفاقية ،رخالل ثالثين يوما من تاريخ القبض على الشخص
المطلوب ،أن تطلق سراحه.
 - 1ال يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة االعتقال (التوقيف) االحتياطي ستين يوما
من تاريخ بدئه.
 - 8يجوز في أي وقت اإلفراج بكفالة عن الشخص المطلوب إذا اتخذت الدولة
المطلوب إليها التدابير التي تحول دون فراره .وال يحول اإلفراج عن الشخص المطلوب
تسليمه دون القبض عليه ثانية إذا استكمل طلب التسليم فيما بعد.
املادة 66
عند الحاجة إلى إيضاحات إضافية للتأكد من انطباق الشروط الواردة بهذه االتفاقية
فإن على الدولة المطلوب إليها قبل رفض الطلب إرخطار الدولة الطالبة بها عن طريق
القنوات الدبلوماسية ،ولها أن تعين تاريخا محددا لتلقي تلك اإليضاحات.
املادة 86
تعدد طلبات التسليم
إذا تعددت طلبات التسليم من أكثر من دولة عن ذات الجريمة أو عن جرائم
مختلفة ،فعلى الدولة المطلوب إليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن آرخذة في االعتبار جميع
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الظروف وبصفة رخاصة الجسامة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتاريخ تقديم كل طلب
وجنسية الشخص المطلوب وإمكانية تسليمه الحقا إلى دولة أرخرى.
املادة 84
تسليم األشياء
تسلم إلى الدولة الطالبة ،أية أشياء يتم ضبطها في حوزة الشخص المطلوب تسليمه،
حين اعتقاله (القبض عليه أو إيقافه) أو في أي وقت الحق ،من أشياء تكون متحصلة من
الجريمة المنسوبة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها ،حتى ولو لم يتم تسليم الشخص
المطلوب بسبب وفاته أو ارختفائه أو هربه ،وذلك كله مع عدم اإلرخالل بحقوق الغير
حسني النية وبأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم.
املادة 86
النظر يف طلبات التسليم
 -2تنظر الجهة المختصة في أي من الدولتين في طلب التسليم وفقا للقانون الوطني
ألي منهما وقت تقديم الطلب.
 -1في حالة قبول الطلب ،تخطر الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم.
 -8في حالة قبول الطلب ،على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب رخالل
ثالثين يوما من تاريخ إرخطارها بالتسليم وإال جاز للدولة المطلوب إليها إطالق سراحه،
وال يجوز قبول طلب تسليم ثان عن ذات الجريمة.
 -1في حالة رفض الطلب ،تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة عبر القنوات
الدبلوماسية بالقرار وأسبابه.
 -4إذا حالت ظروف استثنائية دون قيام إحدى الدولتين بتسليم أو تسلم الشخص
المطلو ب في الوقت المناسب ،يتعين أن تخطر الدولة األرخرى قبل انقضاء الميعاد المحدد
للتسليم أو التسلم .
وفي هذه الحالة يجوز للدولتين االتفاق على موعد جديد للتسليم.
املادة 88
تسليم األشخاص رهن التحقيق أو احملاكمة
 -2إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة أو أدين في الدولة
المطلوب إليها بجريمة غير تلك المطلوب من أجلها فإن على الدولة المطلوب إليها أن
تفصل في طلب التسليم وتخطرالدولة الطالبة بقرارها.
 -1في حالة قبول طلب التسليم ،يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي
محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
 -8ال تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية تسليم الشخص المطلوب مؤقتا ليمثل
أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة شريطة أن تتعهد هذه الدولة صراحة بإعادته
إلى الدولة المطلوب إليها بعد إكمال اإلجراءات القضائية.
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املادة 81
على الجهات المختصة في الدو لة المطلوب إليها عند استالم طلب التسليم أن تتأكد
من صحة المعلومات المأرخوذة كدليل يتضمن واقعة اإلدانة ،وفقا لما يأتي:
 -2في حالة األمر يكون موقعا ،وفي حالة المستند األصلي يكون مصدقا عليه
بوساطة قاضي أو جهة أرخرى مختصة في الدولة الطالبة.
 -1في حالة الشهادة أو إفادات أدلى بها شاهد ،بالتصديق عليها بالخاتم الرسمي
للجهة المختصة في الدولة الطالبة.
 -8بأية كيفية أرخرى يسمح بها القانون الوطني للدولة المطلوب إليها.
املادة 85
 -2ال تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه وال معاقبته في الدولة الطالبة إال
عن الجريمة التي سلم من أجلها أو الجرائم المرتبطة بها ،أو التي ارتكبها بعد تسليمه،
وفي حالة تعديل وصف الجريمة أثناء المحاكمة ال يجوز توجيه االتهام إليه أو محاكمته
ما لم تكن العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم وفقا ألحكام هذه
االتفاقية.
 -1إذا كان للشخص الذي تم تسليمه حرية ووسيلة مغادرة الدولة التي تم تسليمه
إليها ولم يغادرها بارختياره رخالل الثالثين يوما التالية إلرخالء سبيله نهائيا ،أو غادرها ثم
عاد إليها طواعية رخالل تلك الفترة فيجوز في هذه الحالة محاكمته عن الجرائم األرخرى.
املادة 82
تسليم الشخص إىل دولة ثالثة
ال يجوز للدولة المسلم إليها الشخص المطلوب ،تسليمه إلى دولة ثالثة دون موافقة
الدولة التي سلمته ،غير أنه يجوز تسليم الشخص لدولة ثالثة وفقا للبند ( )1من المادة
( )84من هذه االتفاقية.
املادة 87
خصم مدة االعتقال (التوقيف) االحتياطي
تخصم مدة االعتقال (التوقيف) االحتياطي من أية عقوبة وقعت في الدولة الطالبة
على الشخص الذي يتم تسليمه.
املادة 8.
نقل األشخاص املطلوب تسليمهم
 -2يسمح بالنقل بالعبور للشخص المطلوب تسليمه من دولة ثالثة عبر إقليم الدولة
المطلوب إليها إلى إقليم الدولة الطالبة بناء على طلب يتم تقديمه لذلك الغرض شريطة أن
تكون الجريمة قابلة للتسليم طبقا لحكم المادة ( )11من هذه االتفاقية وبأال تكون الجريمة
مشمولة بأحكام المادتين ( )11و ( )14من هذه االتفاقية حسب وجهة نظر الدولة
المطلوب إليها النقل بالعبور عبر إقليمها.
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 -1يجوز للدولة المطلوب إليها رفض النقل بالعبور ألحد مواطنيها إذا كانت
قوانينها ال تسمح بذلك
 -8يدعم طلب السماح بالنقل بالعبور بالمستندات المشار إليها في المادة  11من
هذه االتفاقية.
 -1تقدم المستندات المذكورة في البند ( )8أعاله ،إلى الدولة المطلوب إليها رخالل
رخمسة وأربعين يوما.
القسم الثالث
التعاون القضائي يف املسائل املدنية والتجارية
وقضايا األسرة (األحوال الشخصية)
املادة 86
تكون المساعدة وفقا لهذا القسم في المجاالت اآلتية:
أ .اإلعالن بالحضور وتبليغ المستندات واإلجراءات القضائية األرخرى.
ب .الحصول على األدلة عن طريق تقديم طلب أو من رخالل اإلنابات.
ج .تنفيذ األحكام ،والتسويات ،وقرارات التحكيم.
املادة 16
تبليغ التكليف باحلضور واملستندات القضائية
وغري القضائية األخرى
 -2يتم تبليغ التكليف بالحضور والمستندات القضائية وغير القضائية األرخرى وفقا
لإلجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها ،أو وفقا إلجراء معين تقرره الدولة
الطالبة ،وذلك بما ال يتعارض مع القوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها.
 -1يعد تبليغ التكليف بالحضور والمستندات القضائية وغير القضائية األرخرى
الصادرة وفقا لهذه االتفاقية كما لو أنه قد تم في الدولة الطالبة.
 -8ال تحول األحكام الواردة في البند ( )2من هذه المادة دون حق أي من الدولتين
في أن تقوم بوساطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين بإبالغ التكليف بالحضور
والمستندات القضائية وغير القضائية األرخرى إلى مواطنيها المقيمين لدى الدولة
األرخرى ،دون إكراه .وال يترتب على الدولة الجاري اإلعالن لديها في هذه الحالة أية
مسؤولية.
املادة 14
يجب أن يشتمل طلب تبليغ التكليف بالحضور والمستندات القضائية وغير القضائية
األرخرى على البيانات اآلتية:
أ .إسم المعلن إليه ،ولقبه ،ومحل إقامته ،أو محل عمله.
ب .قائمة بالمستندات القضائية وغير القضائية األرخرى المطلوب تبليغ المعلن إليه
بها.
ج .تحديد أية طريقة رخاصة للتبليغ.
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املادة 16
 -2ال يجوز رفض تنفيذ طلب تبليغ التكليف بالحضور والمستندات القضائية وغير
القضائية األرخرى المتفقة وأحكام هذه االتفاقية ،إال إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن
التقيد بالطلب من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها أو سياستها العامة.
 -1ال يجوز رفض طلب التبليغ على أساس أنه ال يتضمن األسس القانونية الكافية
لتدعيم وقانع الدعوى.
 -8في حالة عدم تنفيذ التبليغ ،يجب على الدولة المطلوب إليها إرخطار الدولة
الطالبة باألسباب.
املادة 18
 -2تقوم الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها بتبليغ التكليف بالحضور
والمستندات المشار إليها وفقا ألحكام القوانين الوطنية واألنظمة المطبقة في هذا الصدد،
وذلك دون تحصيل رسوم أو تكاليف مقابل ذلك.
 -1يجوز تنفيذ التبليغ وفقا لطريقة رخاصة تحددها الدولة الطالبة بشرط أال يتعارض
مع القوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها ،وفي هذه الحالة تتحمل الدولة الطالبة تكاليف
التبليغ.
املادة 11
 - 2تقتصر صالحيات الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها على تسليم
المستندات القضائية وغير القضائية األرخرى للمعلن إليه.
 - 1يثبت التسليم بموجب توقيع المعلن إليه على نسخة من المستند القضائي ،أو
بموجب شهادة صادرة من السلطة المختصة مبينا بها اسم المعلن إليه ،وتاريخ التسليم
والطريقة التي تم بها .وفي حالة تعذر تنفيذ اإلعالن تبين األسباب التي حالت دون ذلك.
 - 8ترسل نسخة من المستند القضائي موقع من المعلن إليه ،أو الشهادة التي تثبت
حصول التسليم إلى الدولة الطالبة ،عن طريق السلطة المركزية .
املادة 15
احلصول على البينة
 -2يجوز للسلطات القضائية في أي من الدولتين وفقا للقوانين الوطنية لتلك الدولة
أن تطلب الحصول على البينة ،بما في ذلك شهادة الشهود ،في المسائل المدنية أو
التجارية أو قضايا األسرة (األحوال الشخصية) عن طريق التقدم بطلب إلى السلطات
القضائية المختصة في الدولة األرخرى.
 -1ألغراض هذه االتفاقية ،يتضمن الحصول على البينة ما يأتي:
أ .الحصول على إفادة الشاهد بحلف اليمين أو بغير ذلك؛
ب .تحليف الشاهد لليمين فيما يتعلق بأية إجراءات قانونية؛
ج .إبراز والتعرف وفحص نماذج المستندات والسجالت المتعلقة بالبينة المطلوبة
والمقدمة من الشخص الذي تم الحصول على إفادته وفقا للفقرتين أ و ب من هذا البند.
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 -8يجب أن يحدد في الطلب ما يأتي:
أ -السلطة القضائية أو الجهة المختصة األرخرى الطالبة للبينة؛
ب -طبيعة اإلجراءات المطلوب من أجلها البينة وجميع المعلومات الضرورية
المتعلقة بذلك؛
ج -أسماء وعناوين األطراف المعنيين باإلجراء؛
د -البينة المطلوب الحصول عليها؛
ه -أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماعهم؛
 -1يجب أن يرفق بالطلب عند االقتضاء ،قائمة باألسئلة المطلوب توجيهها للشهود
أو غيرهم من األشخاص المعنيين ،أو بيان بالموضوع المطلوب أرخذ األقوال عنه
والمستندات المتعلقة بذلك.
 -4يجب أن يبين في الطلب ما إذا كان ينبغي الحصول على البينة بحلف اليمين أو
بغيره.
املادة 12
يكون لإلجراء القضائي الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية وفقا ألحكام هذه االتفاقية
األثر القانوني ذاته الذي يكون له كما لو قامت به الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
املادة 17
 -2تقوم الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها بتنفيذ الطلب وفقا لألحكام
المنصوص عليها في قوانينها الوطنية وبتحصيل البينة المطلوبة بموجب اإلجراءات
المسموح بها في هذه القوانين بما في ذلك الوسائل الجبرية المالئمة.
 -1يجب أن تتبع الدولة المطلوب إليها الطريقة الخاصة لإلجراء المحدد صراحة
في الطلب ،إلى المدى الذي ال يتعارض مع قوانينها الوطنية وما جرى عليه العمل.
 -8يجب تنفيذ الطلب أسرع ما يمكن.
 -1يجب إرخطار الدولة الطالبة ،إذا رغبت في ذلك بوقت ومكان اإلجراء ،حتى
يتسنى الحضور لألطراف المعنيين وممثليهم إن وجدوا .كما يجب إرخطار األطراف
المعنيين باإلجراء أو ممثليهم مباشرة بهذه المعلومات بناء على طلب من الدولة الطالبة.
 -4في حالة تنفيذ الطلب يجب أن ترسل المستندات الضرورية التي تثبت تنفيذه إلى
الدولة الطالبة.
 -1قي حالة عدم تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا يجب إرخطار الدولة الطالبة في الحال
مع بيان األسباب الداعية إلى ذلك.
املادة 1.
يجوز رفض تنفيذ الطلب فقط في الحالتين اآلتيتين:
 -2إذا لم يكن الطلب ضمن مجال المسائل القضائية.
 -1إذا كان في تنفيذ الطلب من وجهة نظر الدولة المطلوب إليها مساس بسيادتها أو
أمنها أو نظامها العام.
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املادة 16
 -2ال يترتب على تنفيذ الطلب أو الحصول على البينة بوساطة الدولة المطلوب
إليها أية تعويضات عن رسوم أو مصاريف أو تكاليف تحت أي وصف في حق الدولة
الطالبة.
ومع ذلك فإن للدولة المطلوب إليها الحق في طلب استرداد:
أ .أية مصاريف أو نفقات للشهود أو الخبراء أو المترجمين؛
ب .التكاليف المطلوبة لتأمين حضور الشهود الذين ال يحضرون طواعية؛
ج .أية تكاليف أو مصاريف ترتبت عن اتباع إجراء رخاص بالطلب؛
 -1إذا تبين أن تنفيذ الطلب يتطلب مصاريف استثنائية أو نفقات غير اعتيادية،
يتشاور الطرفان لتقرير الشروط التي يتم تنفيذ الطلب على أساسها.
املادة 56
يجوز للممثل الدبلوماسي أو القنصلي في أي من الدولتين لدى الدولة األرخرى
الحصول على البينة من مواطني الدولة التي يمثلها ،دون إكراه ،للمساعدة في تأسيس
إجراءات قضائية في محاكم الدولة التي يمثلها.
املادة 54
تبذل كل من الدولتين أقصى ما في وسعها للتعاون القضائي في مجال حقوق
حضانة الطفل وزيارته ونفقته ،وعليها في سبيل ذلك ،ووفقا للقوانين الوطنية ،القيام بما
يأتي:
 - 2تقديم معل ومات كافية عن أماكن إقامة األطفال الذين تم نقلهم إلى إقليمها بسبب
الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
 - 1اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على التسليم اإلرادي لألطفال وإيجاد الحلول
لمشاكلهم.
 - 8اتخاذ التدابير الالزمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
املادة 56
تصفية الرتكات
يحق للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانونا في قضايا اإلرث
ومنازعاته تمثيل ،وبدون توكيل رخاص ،مواطنيها غير الموجودين في إقليم الدولة
األرخرى أمام المحاكم والجهات المختصة األرخرى التابعة لتلك الدولة.
املادة 58
إذا توفي أ حد مواطني الدولتين في إقليم الدولة األرخرى ،تخطر الجهة المختصة
مباشرة البعثة الديبلوماسية أو القنصلية لدولة المتوفى ،وتنقل إليها جميع المعلومات
المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين ،عناوينهم ومكان إقامتهم ومكان فتح التركة
ومفردات التركة ،وما إذا كانت هناك وصية ،كما تخطرها عما إذا كان المتوفى قد ترك
أمواال في دولة أرخرى إذا كان لديها علما بذلك.
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املادة 51
عند تثبت إحدى الجهات المختصة في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء نظر
قضية إرثية أن الوارث من مواطني الدولة األرخرى فعليها إرخطار البعثة الديبلوماسية أو
القنصلية التابع لها بذلك.
وتلتزم البعثة الديبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإرخطار الجهة المختصة
بمفردات التركة في الدولة التي فتحت فيها بقصد حمايتها.
املادة 55
إذا كانت تركة أ حد مواطني الدولتين موجودة في إقليم الدولة األرخرى ،فعلى الجهة
المختصة بموضوع التركات أن تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء نفسها جميع
اإلجراءات الالزمة لحماية وإدارة التركة وفقا للقوانين الوطنية للدولة التي فتحت فيها
التركة.
املادة 52
في حالة وفاة أحد مواطني الدولتين رخالل إقامة مؤقتة على إقليم الدولة األرخرى فإن
على هذه الدولة تس ليم جميع المستندات واألموال واألشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى
البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها ،ويكون ذلك بموجب
وثيقة رسمية وبدون أية إجراءات أرخرى .
املادة 57
إذا وجدت أموال منقولة للتركة في إقليم إحدى الدولتين تسلم إلى الجهة المختصة
أو إلى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها.
املادة 5.
تعترف الدولتان بالقرارات الصادرة عن السلطات القضائية أو عن غيرها من
الجهات المختصة بقضايا التركات واإلرث لدى الدولة األرخرى وتنفذها الجهات
المختصة في الدولة األ رخرى وفقا لقانونها الوطني وفيما ال يتعارض مع النظام العام لدى
الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
املادة 56
تعفى تركات مواطني أي من الدولتين في إقليم الدولة األرخرى من الضرائب.
املادة 26
االعرتاف باألحكام وتنفيذها
 -2تلتزم كل من الدولتين وفقا لقوانينها الوطنية باالعتراف وتنفيذ األحكام الصادرة
من محاكم الدولة األرخرى في المسائل المدنية والتجارية وقضايا األسرة (األحوال
الشخصية) ،بما في ذلك األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مسائل مدنية.
 -1مصطلح "حكم" في استخدام هذه االتفاقية ،أيا كانت تسميته ،يقصد به أي قرار
يصدر في إجراءات قضائية من محكمة مختصة في أي من الدولتين.
 -8ال تطبق أحكام هذه االتفاقية على اإلجراءات الوقتية أو التحفظية.
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املادة 24
في حالة النزاع حول صفة شخص ما أو أهليته ،ينعقد االرختصاص لمحاكم الدولة
التي يحمل ذلك الشخص جنسيتها وقت رفع الدعوى.
املادة 26
تخت ص محاكم الدولة التي تقع فيها الملكية العقارية بالتقرير في الحقوق المتصلة
بتلك الملكية.
املادة 28
حاالت اختصاص حماكم الدولة
فيما عدا المسائل المتعلقة بصفة شخص ما أو أهليته أو بالملكية العقارية ،ينعقد
االرختصاص لمحاكم إحدى الدولتين في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر في إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى.
 -1إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو
صناعي في إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط.
 -8إذا كانت االلتزامات التعاقدية محل النزاع ،وفقا التفاق صريح أو ضمني بين
المدعي والمدعى عليه ،نفذت أو يجب تنفيذها في تلك الدولة.
 -1في حالة المسؤولية عن التزامات غير تعاقدية ،إذا كان الفعل قد وقع في تلك
الدولة.
 -4إذا قبل المدعى عليه صراحة أو ضمنا بارختصاص محاكم تلك الدولة وكان
قانونها الوطني يسمح بذلك.
 -1في حالة التقدم بطلب التخاذ إجراءات تحفظية ينعقد االرختصاص لمحاكم الدولة
المختصة بنظر النزاع األصلي وفقا ألحكام هذه االتفاقية.
املادة 21
تقوم محاكم الدولة التى يطلب إليها االعتراف بالحكم وتنفيذه ،عند فحص األسس
التي بنت عليها محاكم الدولة األرخرى ارختصاصها ،بااللتزام بالوقائع المبينة في الحكم
والتي إنبنى عليها االرختصاص ،ما لم يكن الحكم المشار إليه قد صدر غيابيا.
املادة 25
رفض االعرتاف باحلكم
ال يعترف بالحكم وال ينفذ في الحاالت اآلتية:
 -2إذا لم يكن قطعيا أو قابال للتنفيذ.
 -1إذا لم يكن صادرا عن محكمة مختصة.
 -8إذا لم يكن مبنيا على وقائع الدعوى.
 -1إذا كان قد تم التوصل إليه عن طريق الغش.
 -4إذا كان صادرا بتأييد مطالبة تنطوي على اإلرخالل بأي قانون نافذ أو يتعارض
مع النظام العام في الدولة المطلوب إليها.
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 -1إذا كان قد أرخل بالقواعد المنظمة للتمثيل القانوني لألشخاص عديمي األهلية أو
ناقصيها في الدولة المطلوب إليها.
 -4إذا صدر غيابيا ولم يعلن الخصم الذي صدر ضده إعالنا صحيحا وفقا لقوانين
الدولة الطالبة.
 -3إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه معلقا على قضية معروضة أمام إحدى محاكم
الدولة المطلوب إليها بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الوقائع ،وكان ذلك النزاع قد رفع
إلى إحدى محاكم الدولة األرخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة
التي صدر فيها الحكم ،وبشرط أن تكون المحكمة التي رفع إليها النزاع مختصة بالنظر
والفصل فيه.
 -6إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه الحكم المطلوب االعتراف به وتنفيذه محال
لحكم سابق في الموضوع بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الحق محال وسببا وحائزا لقوة
األمر المقضي به في الدولة المطلوب إليها االعتراف به.
املادة 22
تخضع اإلجراءات المتعلقة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه للقوانين الوطنية للدولة
المطلوب إليها.
املادة 27
 -2يقتصر دور السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها االعتراف
بالحكم أو تنفيذه ،على التأكد من مطابقة الحكم للقواعد الواردة بهذه االتفاقية دون إعادة
النظر في وقائع الدعوى.
 -1على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها ،إذا اقتضت
الضرو رة ،عند تنفيذ الحكم اتخاذ اإلجراء الالزم إلعالنه على ذات النحو الذي يجب
إتباعه كما لو كان صادرا في إقليمها.
 -8يجوز أن يصدر األمر بتنفيذ الحكم كليا أو جزئيا ،إذا كان الجزء المطلوب
تنفيذه من ذلك الحكم قابال للتجزئة.
املادة 2.
على الدولة التى تطلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه في الدولة األرخرى تقديم ما يأتي:
 -2نسخة رسمية من الحكم.
 -1شهادة تبين أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ ،ما لم يكن ذلك مبينا في الحكم ذاته.
 -8في حالة الحكم الغيابي ،نسخة موثقة من اإلعالنات والمستندات األرخرى تبين
أن المدعى عليه قد تم إعالنه حسب األصول.
 -1إذا كان الطلب مقتصرا فقط على تنفيذ الحكم ،نسخة رسمية عن الحكم مشفوعة
بالصيغة التنفيذية.
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املادة 26
الصلح
 -2يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام السلطة القضائية المختصة في إحدى
الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة األرخرى وفقا لقانونها الوطني بعد التحقق من أن له
قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ،وأنه ال يحتوي على أحكام تتعارض مع
النظام العام في الدولة المطلوب إليها.
 -1على الدولة طالبة االعتراف بالصلح أو تنفيذه تقديم نسخة رسمية عنه مع شهادة
من السلطة القضائية المختصة تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي كما تبين تلك الشهادة إلى
أي مدى تم الوفاء بالصلح.
املادة 76
قرارات التحكيم
 -2مع عدم اإلرخالل بأحكام المادتين ( )11و ( )14من هذه االتفاقية ،تكون
قرارات التحكيم الصادرة في إقليم أي من الدولتين نافذة ومعترفا بها في الدولة األرخرى
بشرط أن:
أ .يصدر قرار المحكمين بناء على اتفاق مكتوب مسبقا ،مع تقديم نسخة مصدقة
عنه ،بين طرفي النزاع يقضي بأن يلجأ إلى المحكمين للفصل في نزاع معين أو مستقبلي
ناشئ عن العالقة القانونية بينهما؛
ب .يشتمل قرار التحكيم على مسائل يجوز فيها التحكيم وفقا لقوانين الدولة
المطلوب إليها؛
ج .ال يتعارض االعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه مع النظام العام للدولة المطلوب
إليها؛
 -1على الدولة التى تطلب االعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه تقديم نسخة عن القرار
مشفوعة بشهادة صادرة عن السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة تفيد أن القرار
قابل للتنفيذ.
املادة 74
أحكام ختامية
 -2المساعدة واإلجراءات المنصوص عليها في هذه االتفاقية ال تعفي الدولتين من
التزاماتهما الناشئة عن اتفاقيات دولية أرخرى.
 -1تكون جميع المستندات المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بموجب أحكام هذه
االتفاقية موقعة رسميا ومختومة بخاتم الجهة المختصة وموثقة من السلطة المركزية في
الدولة الطالبة ،ما لم يتم االتفاق على رخالف ذلك
 -8تتم تسوية الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

97

املادة 76
التصديق والسريان واإلنهاء
 -2تخضع هذه االتفاقية للمصادقة وتسري بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ تبادل
وثائق التصديق عليها.
 -1تحل هذه االتفاقية بدءا من تاريخ نفاذها محل اتفاقية التعاون القضائي
واإلعالنات واإلنابات وتسليم المجرمين الموقعة من قبل الدولتين بتاريخ  23يناير
 2643والمصدق عليها.
 -8يجوز ألي من الدولتين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت بإرخطار كتابي للدولة
األرخرى عبر القنوات الدبلوماسية ،على أن يسري اإلنهاء بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ تسلم اإلرخطار ،ومع ذلك إذا كانت هناك إجراءات قد بدأتها أي من الدولتين
فيستمر سريان هذه االتفاقية حتى انتهاء تلك اإلجراءات.
إشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب األصول من قبل حكومتيهما وقعا
على هذه االتفاقية.
حررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية.
وقعت في الرباط هذا اليوم  11من شهر ربيع األول عام 2114هـ الموافق ل 12
أبريل سنة .1001
عن
حكومة المملكة المغربية
محمد بوزوبع
وزير العدل
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عن
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
محمد بن نخيرة الظاهري
وزيرالعدل

دولة الكويت
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ظهري شريف رقم  486.8422صادر يف  45من حمرم  46( 4166أبريل )6664
بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي يف املواد املدنية والتجارية واألحوال
الشخصية املوقعة بالكويت يف  66من رجب  46( 4147ديسمرب )4662
1
بني اململكة املغربية ودولة الكويت
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
واألحوال الشخصية الموقعة بالكويت في  16من رجب  20( 2124ديسمبر  )2661بين
المملكة المغربية ودولة الكويت؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القانوني
والقضائي في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية الموقعة بالكويت في  16من
رجب  20( 2124ديسمبر  )2661بين المملكة المغربية ودولة الكويت.
وحرر بفاس في  24من محرم  20( 2111أبريل .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي يف املواد املدنية
والتجارية واألحوال الشخصية بني اململكة املغربية ودولة الكويت
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت (ويشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)؛
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القانوني والقضائي؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
فقد قرر الطرفان عقد االتفاقية اآلتية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1641بتاريخ  28رمضان  16( 2111نونبر  )1002ص .8614
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أحكام عامة
املادة 4
يتبادل الطرفان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجالت
والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها األحكام القضائية ،كما يتبادالن المعلومات
المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
يقدم الطرفان فيما بين هما المساعدات والخبرات في الميادين التقنية من أجل تحديث
وسائل عمل المؤسسات القضائية.
املادة 6
يقوم الطرفان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم
الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب األول
يف التعاون القضائي يف املواد املدنية
القسم األول
حق اللجوء إىل احملاكم واملساعدة القضائية
املادة 8
يكون لرعايا كل من الطرفين دارخل حدود الطرف اآلرخر حق اللجوء إلى الجهات
القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة
لرعاياه.
وال يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت
أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم أو
(تراب) هذه الدولة ،وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدرخلين
لضمان المصاريف القضائية.
املادة 1
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع األشخاص االعتبارية المنشأة أو المررخص
لها وفقا للقانون على إقليم أو (تراب) أحد الطرفين ،بشرط أن يكون تأسيسها والغرض
منها ال يخالفان النظام العام في هذه الدولة .وتحدد أهلية التقاضي لهذه األشخاص
االعتبارية طبقا لتشريع كل من الطرفين.
املادة 5
لرعايا كل من الطرفين على إقليم أو (تراب) الطرف اآلرخر الحق في التمتع
بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف.
املادة 2
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للمطالب تفيد عدم
كفاية موارده ،وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته
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المعتاد .أما إذا كان يقيم في دولة أرخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص
إقليميا.
للسلطة المطلوب منها ،إذا قدرت عدم كفاية ذلك ،أن تطلب بيانات تكميلية عن
الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها ،رخاصة إذا كان يقيم في
الدولة المطلوب منها ،وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات
تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
املادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
 إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الطرف المطلوب منه وذلك
إذا كان الطالب يقيم فيه؛
 وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة العاشرة؛
 وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق إقليم أو
تراب دولة ثالثة.
املادة .
تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكال الطرفين من أية رسوم
أو مصاريف ،ويتم الفصل فيها على سبيل االستعجال.
املادة 6
تتعهد السلطات المختصة بكال الطرفين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية ،وبتنمية التعاون بينهما ،ويشمل التعاون اإلجراءات
اإلدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
املادة 46
أ) تتولى السلطة المركزية في كل من الطرفين بصفة رخاصة:
 -2تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا ألحكام هذا القسم إذا كان الطالب
غير مقيم فوق إقليم أو (تراب) الطرف المطلوب منه؛
 -1تلقي اإلنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة
المركزية في الطرف اآلرخر وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها؛
 -8تلقي طلبات اإلعالن والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الطرف
اآلرخر وتتبعها؛
 -1تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة األطفال وحق
زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
ب) تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) ووزارة
العدل بدول الكويت (إدارة العالقات الدولية) السلطات المركزية؛
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ج) تختص السلطة المركزية  -مع مراعاة مقتضيات المادة  26بتلقي طلبات
التعاون في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية وتتبعها ،وفي سبيل ذلك تجري
اتصاال مباشرا فيما بينها ،وترفع األمر عند االقتضاء إلى جهاتها المختصة.
املادة 44
تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية من أي تصديق أو
أي إجراء مشابه ،ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها
وممهورة بخاتمها ،فإن تعلق األمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة
المختصة بما يفيد مطابقتها لألصل .وفي جميع األحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي
كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ،يتم التحقق من ذلك بواسطة
السلطات المركزية.
القسم الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها
املادة 46
ترسل طلبات إعالن أو تبليغ األوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية من السلطة المركزية في الطرف الطالب إلى السلطة
المركزية في الطرف المطلوب منه تنفيذ اإلعالن أو التبليغ.
املادة 48
ال تحول أحكام المادة السابقة دون قيام كل من الطرفين في غير إكراه بإعالن
المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين
أو القنصليين.
املادة 41
أ) يكون تنفيذ اإلعالن أو التبليغ طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريع الطرف
المطلوب منه ،ويجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها
بارختياره؛
ب) ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لشكل رخاص بناء على طلب صريح من
السلطة الطالبة ،بشرط أال يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه.
ويعتبر اإلعال ن أو التبليغ الحاصل في أي من الطرفين طبقا ألحكام هذه االتفاقية
كأنه قد تم في الطرف اآلرخر.
املادة 45
يجب أن تتضمن الوثائق واألوراق القضائية البيانات التالية:
أ) اال سم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه
وجنسيته ومحل إقامته؛
ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو األوراق القضائية؛
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ج) نوع الوثيقة أو األوراق القضائية؛
د) موضوع الطلب وسببه.
املادة 42
ال يجوز للطرف المطلوب منه اإلعالن أو التبليغ أن يرفض إجراءه إال إذا رأى أن
من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا
األمر مع بيان أسباب الرفض.
املادة 47
يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز اإلعالن أو
تسليم األوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق
السلطات المركزية.
املادة 4.
ال يحق للطرف المطلوب منه اإلعالن أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم عنه.
القسم الثالث
اإلنابات القضائية
املادة 46
للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب من السلطات القضائية في
الطرف اآلرخر بطريق اإلنابة القضائية أن تباشر اإلجراءات القضائية الالزمة والمتعلقة
بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل األحوال الشخصية.
ترسل اإلنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة.
املادة 66
يجوز للطرفين أن ينفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو
القنصليين الطلب ات الخاصة برعاياهما ،ورخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم
بواسطة رخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع
الطرف الذي يجرى تنفيذ الطلب فيه.
املادة 64
توضح في طلب اإلنابة القضائية البيانات التالية:
أ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها؛
ب) هوية وعنوان األطراف وعند االقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛
ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛
د) األعمال أو اإلجراءات القضائية المراد إنجازها؛
هـ) أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛
و) األسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أرخذ أقوالهم في شأنها؛
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ز) المستندات أو األشياء األرخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛
ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
املادة 66
يكون تنفيذ اإلنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما
يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ومع ذلك ،يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ،أن تقوم
السلطة المطلوبة منها اإلنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل رخاص يتفق وتشريع الطرف
المطلوب منه.
ويتعين تنفيذ اإلنابة القضائية على سبيل االستعجال.
املادة 68
تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية حتى تتمكن
األطراف المعنية أو ممثلوها عند االقتضاء من الحضور.
املادة 61
إذا اعتبرت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن
نطاق االتفاقية ،فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
املادة 65
ال يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إال في إحدى الحاالت
اآلتية:
أ) إذا كان تنفيذها ال يدرخل في ارختصاص سلطاتها القضائية.
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها
أو غير ذلك من مصالحها األساسية ،وعند عدم تنفيذ اإلنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة
الطالبة فورا بأسباب ذلك.
املادة 62
يستدعى األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية
المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
املادة 67
يكون لإلجراءات التي تتم بطريق اإلنابة القضائية طبقا ألحكام هذه االتفاقية نفس
األثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف اآلرخر.
املادة 6.
ال يترتب على تنفيذ اإلنابة القضائية حق للطرف المطلوب منه في اقتضاء أية
رسوم ويتحمل الشخص الذي تج رى اإلنابة لمصلحته النفقات الالزمة لها وعليه أداء
المبلغ الذي تقدره المحكمة المطلوب إليها التنفيذ.
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ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق باإلنابة
القضائية على أساس بيان تقريبي يعده الطرف المطلوب منه ،ويرفق بيان المصاريف
بالمستندات المثبتة لتنفيذ اإلنابة القضائية.
املادة 66
أ) كل شاهد أو رخبير استدعي إلى إقليم الطرف الطالب بموجب هذه االتفاقية ليمثل
أمام سلطاتها القضائية ،ال يجوز احتجازه أو القبض عليه ،بغض النظر عن جنسيته كما
ال يجوز إرغامه على تنفيذ عقوبة على إقليم تلك الدولة ،عن جريمة تتعلق بموضوع
المحاكمة التي استدعي إليها ،أو عن جريمة أرخرى ارتكبها قبل مغادرته إقليم الطرف
الطالب ،أو عن الشهادة التي أدلى بها في المحاكمة التي استدعي من أجلها؛
ب) ال تسري مقتضيات الفقرة (أ) من هذه المادة على الشاهد أو الخبير إذا لم
يغادر إقليم الطرف الطالب رخالل ثالثين يوما من تاريخ إرخطاره بواسطة السلطات
القضائية التي استدعته بأن وجوده لم يعد له ما يبرره ،وال تشمل هذه المهلة المدة التي
يتعذر فيها على الشاهد أو الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب ألسباب رخارجة عن
إرادته.
القسم الرابع
االعرتاف باألحكام القضائية وتنفيذها
املادة 86
يعترف كل من الطرفين باألحكام الصادرة من محاكم الطرف اآلرخر في المواد
المدني ة والتجارية ،والحائزة لقوة الشيء المقضي به ،وينفذها لديه وفقا للقواعد الواردة
بهذا القسم وكذا باألحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن األضرار
في الدعا وى المدنية التابعة ،وباألحكام الصادرة في مواد األحوال الشخصية ورخاصة
نفقة وحضانة األطفال ،ويطبق هذا القسم على كل حكم أو قرار أيا كانت تسميته يصدر
من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو والئية.
املادة 84
تكون األحكام القضائية والقرارات الوالئية الصادرة من السلطات القضائية ألحد
الطرفين معترفا بها بقوة القانون لدى الطرف اآلرخر إذا استوفت الشروط اآلتية:
أ) إذا كان الحكم قابال للتنفيذ طبقا لتشريع الطرف الذي صدر فيه؛
ب) أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد االرختصاص
المقررة في الطرف الصا در فيه الحكم ،أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا
للمادة التالية من هذه االتفاقية؛
ج) أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا بمثابة
حاضرين؛
د) أال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للدولة؛
هـ) أال تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس
الوقائع.
117

 -2معروضة أمام جهة قضائية في الطرف المطلوب منه االعتراف.
 -1أو سبق أن صدر فيه حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه أو في
دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط الالزمة لالعتراف به في الطرف المطلوب منه.
املادة 86
تعتبر محا كم الطرف التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف به مختصة طبقا
لهذه االتفاقية:
أ) إذا كان للمدعى عليه ،موطن أو محل إقامة معتاد ،وقت رفع الدعوى ،في هذا
الطرف؛
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط هذه
المؤسسة أو الفرع؛
ج) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية المدنية أو الضرر الناتج عنه قد وقع في
هذا الطرف؛
د) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع رخاص بعقار كائن في هذا الطرف؛
هـ) إذا كان المدعى عليه ،قد قبل صراحة ارختصاص محاكم هذا الطرف ورخاصة
إذا اتخذ فيه موطنا مختارا ،أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في ارختصاصها؛
و) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد في هذا الطرف؛
ز) في مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة األسرة أو آرخر محل إلقامتها يقع في
هذا الطرف.
املادة 88
ال يجو ز رفض االعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد
طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي
الخاص المعمول بها في الطرف المطلوب منه ،ما لم يتعلق األمر بحالة األشخاص أو
أهليتهم .ومع ذلك ،ففي هذه الحاالت ال يجوز رفض االعتراف إذا رتبت هذه القواعد
نفس النتيجة.
املادة 81
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط الالزمة لرسميتها؛
ب) أصل ورقة إعالن الحكم أو أي محرر آرخر يقوم مقام اإلعالن أو التبليغ؛
ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وأنه قابل للتنفيذ؛
د) إذا اقتضى األمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من
الجهة المختصة.
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املادة 85
ال تنشئ األحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي
جبري ،وال يصح أن تكون محال ألي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجالت
العامة ،إال بعد األمر بتنفيذها.
املادة 82
أ) األحكام الصادرة من السلطات القضائية في أحد الطرفين المعترف به في
الطرف اآلرخر طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية تكون واجبة النفاذ لدى الطرف المطلوب
منه وفقا إلجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه؛
ب) تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط
الواردة في هذا القسم ،وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز أن يكون األمر
بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آرخر من الحكم المتمسك به؛
ج) يتعين على الخصم في الدعوى طالب األمر بالتنفيذ أن يقدم باإلضافة إلى
المستندات الالزمة لالعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل
األحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ ،وبالنسبة للمسائل األرخرى بأن الحكم غير قابل
للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
املادة 87
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الطرفين ،وأيا كانت المحكمة
المختصة بنظر أصل النزاع ،أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق إقليم أو
(تراب) دولتها.
القسم اخلامس
العقود الرمسية والصلح القضائي وقرارات وأحكام احملكمني
املادة 8.
تكون العقود الرسمية والصلح القضائي التنفيذي بكال الطرفين قابال للتنفيذ في
الطرف اآلرخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ األحكام القضائية فيه وفي الحدود التي
يسمح بها تشريع هذا الطرف.
املادة 86
يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف اآلرخر وينفذها
فوق إقليمه أو (ترابه) طبقا ألحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ  20يونيو سنة  2643بشأن
االعتراف بأحكام المحكمين األجنبية وتنفيذها.
املادة 16
أ) يجوز أن يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف اآلرخر
أو أن يبحث موضوعه إال في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم ال يجيز حل النزاع عن طريق
التحكيم؛
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 -1إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح
نهائيا ،أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد رخرج عن حدود اتفاق هذا
التحكيم؛
 -8إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع؛
 -1إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح؛
 -4إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه
التنفيذ.
ب) يتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة
بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صالحية الحكم للتنفيذ.
الباب الثاني
تبادل املعلومات القانونية
املادة 14
يجوز للسلطات القضائية في كل من الطرفين أن تطلب وفق المواد التالية ،من
السلطات المختصة في الطرف اآلرخر ،معلومات بشأن تشريعاتها وكذا تنظيمها
القضائي.
املادة 16
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة السلطة المركزية ويجب أن ترفق به
البيانات الالزمة لتحقيقه.
املادة 18
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب ،وإذا كان ذلك يقتضي
أجال طويال تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل لإلجابة
على طلبها.
املادة 11
ال تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الثالث
أحكام ختامية
املادة 15
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي ،بعد التشاور بين وزارتي العدل بكال الطرفين.
املادة 12
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ،ويجوز لكل من الطرفين أن
يعلن عن رغبته في إنهاء العمل بها بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف اآلرخر
ويسري أثر اإلنهاء بعد سنة من تاريخ التبليغ واإلشعار.
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املادة 17
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد واإلجراءات الدستورية الجاري بها
العمل بكال الطرفين ،وتدرخل حيز النفاذ من تاريخ آرخر إشعار يعلن أو يبلغ من أي من
الطرفين للطرف اآلرخر الستيفائه لإلجراءات القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
حررت في مدينة الكويت يوم الثالثاء  16من رجب  20( 2124ديسمبر )2661
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن المملكة المغربية:
السيد الدكتور عبد الرحمان أمالو،
وزير العدل ووزير حقوق اإلنسان.
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عن حكومة الكويت:
السيد محمد ضيف هللا شرار،
وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.

دولة البحرين
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ظهري شريف رقم  48668866صادر يف  66من ربيع األول  66( 4166يونيو
 )6664بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي يف املواد املدنية والتجارية
واألحوال الشخصية املوقعة بالرباط يف 66من رجب  66( 414.نوفمرب )4667
1
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة البحرين.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية واألحوال
الشخصية الموقعة بالرباط في  16من رجب  16( 2123نوفمبر  )2664بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالمنامة في
 16من محرم  18( 2111أبريل ،)1002
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بال جريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القانوني
والقضائي في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية الموقعة بالرباط في  16من
رجب  16( 2123نوفمبر  )2664بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين.
وحرر بأكادير في  16من ربيع األول  11( 2111يونيو .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي يف املواد املدنية والتجارية
واألحوال الشخصية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة البحرين
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين،
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية ودولة البحرين في
المجال القانوني والقضائي؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1641بتاريخ  28رمضان  16( 2111نوفمبر  )1002ص .8640
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الباب األول
أحكام عامة
املادة 4
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات
والبحوث القانونية والمجالت والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها األحكام
القضائية ،كما تتبادالن المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل
فيهما.
املادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء
بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب الثاني
يف التعاون القضائي يف املواد املدنية
القسم األول
حق اللجوء إىل احملاكم واملساعدة القضائية
املادة 8
يكون لرعايا كل من الدولتين دارخل حدود الدولة األرخرى حق اللجوء إلى المحاكم
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
وال يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت
أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم دارخل حدود هذه
ال دولة ،وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدرخلين لضمان
المصاريف القضائية.
املادة 1
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع األشخاص االعتبارية أو المررخص لها وفقا
لقانون كل من الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي ،وتحدد أهلية التقاضي لهذه
األشخاص االعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي.
املادة 5
لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة
لرعايا الدولة األرخرى.
املادة 2
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم
كفاية موارده ،وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته
المعتاد .أما إذا كان يقيم في دولة أرخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص
إقليميا.
للسلطة المطلوب منها ،إذا قدرت مالءمة ذلك ،أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة
المالية للطال ب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها ،رخاصة إذا كان يقيم في الدولة
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المطلوب منها ،وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق
بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
املادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان
الطالب يقيم فيها.
وإما بواسطة السلطات المركزية (الجهة المختصة) المبينة في المادة التاسعة.
وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على إقليم دولة ثالثة.
املادة .
ال تتقا ضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة
القضائية أو تلقيها أو البت فيها ،ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل
االستعجال.
املادة 6
تتعهد السلطة المركزية ( وزارة العدل في المملكة المغربية ووزارة العدل
والشؤون اإلسالمية بدولة البحرين) في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد
المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ،وبتنمية التعاون بينهما ،ويشمل التعاون
اإلجراءات اإلدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
 -2تحدد كل دولة الجهة التي تتولى بصفة رخاصة:
أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا ألحكام هذا القسم إذا كان الطالب
غير مقيم في إقليم الدولة المطلوب منها؛
ب) تلقي اإلنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة
المركزية في الدولة األرخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة فيها لتنفيذها؛
ج) تلقي طلبات اإلعالن والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة
األرخرى وتتبعها؛
د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وكذا المتعلقة بحضانة األطفال وحق
زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
 -1تتلقى وزارتا العدل في كال البلدين طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية
واألحوال الشخصية وتجري اتصاال مباشرا فيما بينهما.
 -8تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية من أي تصديق
أو أي إجراء مشابه ،ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة
بإصدارها وممهورة بخاتمها ،فإن تعلق األمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من
الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها لألصل .وفي جميع األحوال يتعين أن يكون مظهرها
المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ،يتم التحقق من ذلك بواسطة
السلطات المختصة في كال البلدين.
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القسم الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها
املادة 46
ترسل طلبات إعالن أو تبليغ األوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية عن طريق وزارتي العدل في الدولتين أو مباشرة من
الهيئة أو كتابة الضبط المختصة إلى المحكمة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها.
املادة 44
يجب بالنسبة لإلعالنات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد
أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين ،إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل
في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
املادة 46
ال تحول أحكام المادة السابقة دون:
أ) قيام كل من الدولتين بإعالن المحررا ت القضائية وغير القضائية مباشرة إلى
رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين؛
ب) تولي أعوان كتابة الضبط واألعوان القضائيين في المملكة المغربية وقلم
الكتاب في دولة البحرين ومن إليهم من ذوي االرختصاص في كال الدولتين إعالن وتبليغ
المحررات مباشرة وفق ا لشروط المنصوص عليها في التشريع الدارخلي لكل منهما.
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق واألوراق
فيها جنسية المرسل إليه.
املادة 48
أ) يكون تنفيذ اإلعالن أو التبليغ طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريع الدولة
المطلوب منها.
مع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها بارختياره.
ب) ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لشكل رخاص بناء على طلب صريح من
السلطة الطالبة ،بشرط أال يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع
عاداتها.
ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا ألحكام هذه
االتفاقية كأنه قد تم في البلد اآلرخر.
املادة 41
يجب أن تتضمن الوثائق واألوراق القضائية البيانات التالية:
أ) اإلسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه
وجنسيته ومحل إقامته؛
ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو األوراق القضائية؛
ج) نوع الوثيقة أو األوراق القضائية؛
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د) موضوع الطلب وسببه.
املادة 45
ال يجوز للدولة المطلوب منها اإلعالن أو التبليغ أن ترفض إجراءه وفقا ألحكام
هذه االتفاقية إال إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو
بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا
األمر مع بيان أسباب الرفض.
املادة 42
يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز اإلعالن
أو تسليم األوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق
السلطة المركزية (الجهة المختصة) ،في كال البلدين.
املادة 47
ليس للدولة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم أو
مصروفات عنه.
القسم الثالث
اإلنابة القضائية
املادة 4.
للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة
األرخرى بطريق اإلنابة القضائية أن تباشر اإلجراءات القضائية الالزمة والمتعلقة
بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية.
وترسل اإلنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه االتفاقية.
املادة 46
يجوز للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو
القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما ،ورخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم
بواسطة رخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع
الدولة التي يجرى تنفيذ طلب اإلنابة القضائية فيها.
املادة 66
توضح في طلب اإلنابة القضائية البيانات التالية:
أ) الجهة الصادرة عنها والجهة المطلوب منها التنفيذ؛
ب) هوية وعنوان األطراف وعند االقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛
ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛
د) األعمال أو اإلجراءات القضائية المراد إنجازها ،وإذا اقتضى األمر تتضمن
اإلنابة القضائية فضال عن ذلك:
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 أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛
 األسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أرخذ أقوالهم في شأنها؛
 المستندات أو األشياء األرخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛
 الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
املادة 64
يكون تنفيذ اإلنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما
يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ويجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ،أن تقوم السلطة
المطلوبة منها اإلنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل رخاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب
منها.
ويتعين تنفيذ اإلنابة القضائية على سبيل االستعجال.
املادة 66
تحاط السلطة القضائية (الجهة المختصة) الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ اإلنابة
القضائية حت ى تتمكن األطراف المعنية أو ممثلوها عند االقتضاء من الحضور ،وذلك
وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
املادة 68
إذا اعتبرت السلطة المركزية (الجهة المختصة) للدولة المطلوب منها أن موضوع
الطلب يخرج عن نطاق االتفاقية ،فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها
على الطلب.
املادة 61
ال يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إال في إحدى الحاالت
اآلتية:
أ) إذا كان تنفيذها ال يدرخل في ارختصاص سلطاتها القضائية.
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام
فيها ،وفي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة أو تعذر تنفيذها كليا أو جزئيا تحاط السلطة
الطالبة بذلك فورا ،مع إعادة األوراق وبيان األسباب التي دعت إلى رفض أن تعذر تنفيذ
الطلب.
املادة 65
يستدعى األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية
المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة إليه.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ
اإلنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.
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املادة 62
يكون لإلجراءات التي تتم بطريق اإلنابة القضائية طبقا ألحكام هذه االتفاقية نفس
األثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف اآلرخر.
املادة 67
ال يترتب على تنفيذ اإلنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها ،في اقتضاء أية
رسوم أو مصروفات ،فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقة الشهود التي يلزم
الطالب بأدائها ،ويرسل بها بيان مع ملف اإلنابة.
القسم الرابع
االعرتاف باألحكام القضائية وتنفيذها
املادة 6.
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين باألحكام الصادرة عن محاكم الدولة األرخرى
في المواد المدنية والتجارية ،والحائزة لقوة الشيء المقضى به ،وتنفذها لديها وفقا
للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا باألحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في مواد
التعويض المدني.
وتطبق أيضا على األحكام الصادرة في مواد األحوال الشخصية القابلة للتنفيذ
وكذلك المشمولة بالنفاذ في مواد النفقة والزيارة والحضانة.
كما يطبق االعتراف على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات
القضائية في كال الدولتين بناء على إجراءات قضائية أو والئية.
وال تسري أحكام هذه المادة على:
 -2اإلجراءات الوقتية أو التحفظية ،وكذلك األحكام الصادرة في معالجة صعوبة
المقاوالت (مواد اإلفالس في دولة البحرين) والصلح الواقي منه أو اإلجراءات المماثلة،
كذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم؛
 -1األحكام التي يتنافى االعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات واالتفاقات الدولية
السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
املادة 66
 -2تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف به مختصة طبقا
لهذه االتفاقية في الحاالت اآلتية:
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه
الدولة؛
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى محل أو فرع ذو طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع
يتعلق بنشاط هذا المحل أو الفرع؛
ج) إذا تعلق األمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا االرختصاص صراحة
وبالنسبة لكل عقد على حدة ،وفي حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف إذا كان االلتزام
التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة؛
121

د) إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة وذلك في
مواد المسؤولية غير العقدية؛
هـ) إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع رخاص بعقار كائن بهذه الدولة؛
و) إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة ارختصاص محاكم هذه الدولة ،ورخاصة إذا
اتخذ فيها موطنا مختارا؛
ز) إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في الموضوع دون أن ينازع أو عن طريق االتفاق
على ارختصاصها متى كان قانون تلك الدولة ال يحرم مثل هذا االتفاق؛
ح) إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة؛
ط) وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة األسرة أو آرخر محل إلقامتها يقع في
هذه الدولة؛
ي) إذا تعلق األمر بطلبات عارضة ،وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر
الطلب األصلي بموجب نص هذه المادة.
 -1عند بحث االرختصاص اإلقليمي أو المحلي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم
تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير
ارختصاصها إال إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
املادة 86
ال يجوز رفض االعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد
طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي
الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ،ما لم يتعلق بحالة األشخاص أو أهليتهم.
ومع ذلك ففي هذه الحاالت ال يجوز رفض االعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
ومع ذلك يرفض االعتراف بالحكم في الحاالت اآلتية:
أ) أال يكون مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب إليها االعتراف؛
ب) إ ذا رخولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها االعتراف الخاصة بالتمثيل
القانوني لألشخاص عديمي األهلية أو ناقصيها؛
ج) بالنسبة إلى األحكام الغيابية ،إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى
إعالنا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه؛
د) إذا كان النزاع الصادر في ش أنه الحكم المطلوب االعتراف به محال لحكم
صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محال وسببا وحائزا لقوة
األمر المقضي في الدولة المطلوب إليها االعتراف ،أو في دولة ثالثة ومعترفا به في
الدولة المطلوب إليها االعتراف؛
هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محال لدعوى
منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق
محال وسببا ،وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة األرخيرة في تاريخ سابق
على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.
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املادة 84
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم اآلتي:
أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط الالزمة لرسميتها؛
ب) أصل ورقة إعالن الحكم أو أي محرر آرخر يقوم مقام اإلعالن؛
ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ؛
د) صورة معتمدة من الجهة المختصة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور
في حالة الحكم الغيابي؛
هـ) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة
بالصيغة التنفيذية .ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا،
ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
املادة 86
ال تنشئ األحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ،وال يصح
أن تكون محال ألي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجالت العامة ،إال بعد
األمر بتنفيذها ،ومع ذلك يجوز في مواد األحوال الشخصية التأشير باألحكام الحائزة لقوة
الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجالت الحالة المدنية ،إذا كان
ذلك ال يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجالت.
املادة 88
األحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة
األرخرى طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا
إلجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط
الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم .ويجوز أن يكون األمر
بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آرخر من الحكم المتمسك به.
املادة 81
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ،وأيا كانت المحكمة
المختصة بنظر أصل النزاع ،أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليمها.
القسم اخلامس
العقود الرمسية والسندات املوثقة
والصلح القضائي وقرارات احملكمني
املادة 85
العقود الرمسية والسندات املوثقة
تكون العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلة
للتنفيذ في الدولة األرخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ األحكام القضائية فيها ما لم
تعارض أحكامها النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
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ويتعين على الطرف الذي يطلب االعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة األرخرى
أن يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة
صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة األرخيرة من المادة ( )82من هذه االتفاقية.
املادة 82
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا ألحكام هذه
االتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف اآلرخر بعد
التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ،وأن أحكامه ال تتعارض مع
النظام العام في الدولة المطلوب إليها االعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب االعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة
رسمية منه ،وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة األرخيرة من المادة ( )82من هذه االتفاقية.
املادة 87
يعترف بقرارات المحكمين ،ويتم تنفيذها إذا توافرت الشروط اآلتية:
أ) أن يكون القرار مستندا على اتفاق مكتوب قبل األطراف بموجبه الخضوع
الرختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ
عن عالقة قانونية معينة؛
ب) أن ينصب القرار على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب
إليها االعتراف أو التنفيذ وأن ال يكون القرار متعارضا مع مبادئ النظام العام في هذه
الدولة.
ويتعين على الطرف الذي يطلب االعتراف بقرار المحكمين وتنفيذه أن يقدم
صو رة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة
التنفيذية .كما يجب تقديم صورة معتمدة من االتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد
بموجبه األطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.
الباب الثالث
تبادل املعلومات القانونية
املادة 8.
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين ،بناء على طلب ،المعلومات القانونية
واالجتهادات القضائية واآلراء الفقهية.
املادة 86
يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق اإلجراءات التالية ،من
السلطة المختصة في الدولة األرخرى ،معلومات بشأن تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور
بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
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املادة 16
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
املادة 14
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم
تكن هي التي تقدمت به ،وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها
وأن يرفق اإلذن بالطلب.
املادة 16
يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر اإلمكان.
املادة 18
ال تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
املادة 11
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب ،وإذا كان ذلك يقتضي
أجال طويال تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل لإلجابة
على طلبها.
املادة 15
ال تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الرابع
أحكام ختامية
املادة 12
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية وتفسيرها
بالطريق الدبلوماسي ،بعد تبادل االستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.
املادة 17
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة ،غير أنه يمكن لكل من
الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ،بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة
األرخرى والذي بموجبه يتم إنهاء االتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استالم اإلشعار.
املادة 1.
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل
من الدولتين المتعاقدتين.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه االتفاقية.
حررت هذه االتفاقية في مدينة الرباط يوم  16من رجب  16( 2123نوفمبر
 )2664من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية:
السيد عمر عزيمان،
وزير العدل.
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عن حكومة دولة البحرين:
الشيخ عبد هللا بن رخالد آل رخليفة،
وزير العدل والشؤون اإلسالمية.

اجلمهورية العربية السورية
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ظهري شريف رقم  486284.5صادر يف  46من مجادى األوىل  68( 4168يوليو )6666
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واألحوال الشخصية بني
اململكة املغربية واجلمهورية العربية السورية املوقعة بالرباط يف  65سبتمرب .4665
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا  ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية
بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية الموقعة بالرباط في  14سبتمبر
2664؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بدمشق في
 24ماي ،1001
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في
المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية
السورية الموقعة بالرباط في  14سبتمبر 2664؛
وحرر بطنجة في  21من جمادى األولى  18( 2118يوليو .)1001
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية للتعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واألحوال الشخصية
بني اململكة املغربية واجلمهورية العربية السورية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية والجمهورية العربية
السورية في المجال القضائي،
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  4011بتاريخ  21شوال  26( 2118ديسمبر  )1001ص . 8403
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1

أحكام عامة
املادة 4
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات
والبحوث القانونية والمجالت والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها األحكام
القضائية ،كما تتبادالن المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل
فيهما.
املادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء
بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب األول
يف التعاون القضائي يف املواد املدنية
القسم األول
حق اللجوء إىل احملاكم واملساعدة القضائية
املادة 8
يكون لرعايا كل من الدولتين دارخل حدود الدولة األرخرى حق اللجوء إلى المحاكم
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.
وال يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت
أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه
الدولة،وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدرخلين لضمان
المصاريف القضائية.
املادة 1
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع األشخاص االعتبارية المنشأة أو المررخص
لها وفقا للقانون على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي ،بشرط أن
يكون تأسيسها والغرض منها ال يخالفان النظام العام في هذه الدولة .وتحدد أهلية
ال تقاضي لهذه األشخاص االعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على
ترابها.
املادة 5
لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة
لرعايا الدولة األرخرى.
املادة 2
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم
كفاية موارده ،وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته
المعتاد .أما إذا كان يقيم في دولة أرخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص
إقليميا.
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للسلطة المطلوب منها ،إذا قدرت مالءمة ذلك ،أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة
المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها ،رخاصة إذا كان يقيم في الدولة
المطلوب منها ،وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق
بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
املادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها،
 إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا
كان الطالب يقيم فيها،
 وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة التاسعة،
 وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة
ثالثة.
املادة .
ال تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة
القضائية أو تلقيها أو البت فيها ،ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل
االستعجال.
املادة 6
تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية ،وبتنمية التعاون بينهما ،ويشمل التعاون اإلجراءات
اإلدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم .
 -2تحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بصفة رخاصة:
أ -تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا ألحكام هذا القسم إذا كان الطالب
غير مقيم فوق تراب الدولة المطلوب منها،
ب -تلقي االنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة
المركزية في الدولة األرخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها،
ج -تلقي طلبات اإلعالن والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة
األرخرى وتتبعها،
د -تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وكذا المتعلقة بحضانة األطفال وحق
زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات،
 -1تتلقى السلطة المركزية في كال البلدين (وزارة العدل في المملكة المغربية
ووزارة العدل في الجمهورية العربية السورية) طلبات التعاون في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية وتجري اتصاال مباشرا فيما بينهما.
 -8تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا الحكام هذه االتفاقية من أي تصديق
أو أي إجراء مشابه ،ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة
بإصدارها وممهورة بخاتمها ،فإن تعلق األمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من
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الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها لألصل .وفي جميع األحوال يتعين أن يكون مظهرها
المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ،يتم التحقق من ذلك بواسطة
السلطات المركزية.
القسم الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها
املادة 46
ترسل طلبات إعالن أو تبليغ األوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية من السلطة المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة
المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ اإلعالن أو التبليغ.
املادة 44
يجب بالنسبة لإلعالنات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد
أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين ،إرسال صورة منها إلى وزارة العدل في
الدولة التي تقام فيها الدعوى.
املادة 46
ال تحول أحكام المادة السابقة دون :
أ -قيام كل من الدولتين في غير إكراه بإعالن المحررات القضائية وغير القضائية
مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
ب -تولي (أعوان كتابة الضبط واألعوان القضائيين) في المملكة المغربية
(والمساعدين القضائيين والمحضرين) في الجمهورية العربية السورية ومن إليهم من
ذوي االرختصاص في كال الدولتين إعالن وتبليغ المحررات مباشرة وفق الشروط
المنصوص عليها في التشريع الدارخلي لكل منهما.
املادة 48
أ -يكون تنفيذ اإلعالن أو التبليغ طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريع الدولة
المطلوب منها.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها
بارختياره.
ب -ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لشكل رخاص بناء على طلب صريح من
السلطة الطالبة ،بشرط أال يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع
عاداتها.
ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا ألحكام هذه
االتفاقية كأنه قد تم في البلد اآلرخر.
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املادة 41
يجب أن تتضمن الوثائق واألوراق القضائية البيانات التالية:
أ -االسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه
وجنسيته ومحل إقامته،
ب -الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو األوراق القضائية،
جـ -نوع الوثيقة أو األوراق القضائية،
د -موضوع الطلب وسببه.
املادة 45
ال يجوز للدولة المطلوب منها اإلعالن أو التبليغ أن ترفض إجراءه إال إذا رأت أن
من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا
األمر مع بيان أسباب الرفض.
املادة 42
يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز اإلعالن
أو تسليم األوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق
السلطة المركزية.
املادة 47
ليس للدولة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم عنه.
القسم الثالث
االنابات القضائية
املادة 4.
للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة
األرخرى بطريق اإلنابة القضائية أن تباشر اإلجراءات القضائية الالزمة والمتعلقة
بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية.
ترسل اإلنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة.
املادة 46
يجوز للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما
الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما ورخاصة المطلوب فيها سماع
أقوالهم أو فحصهم بواسطة رخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع
الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.
املادة 66
توضح في طلب اإلنابة القضائية البيانات التالية:
أ -الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها؛
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ب -هوية وعنوان األطراف وعند االقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛
ج -موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛
د -األعمال أو اإلجراءات القضائية المراد إنجازها ،وإذا اقتضى األمر تتضمن
اإلنابة القضائية فضال عن ذلك:
 أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛
 األسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أرخذ أقوالهم في شأنها؛
 المستندات أو األشياء األرخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛
 الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
املادة 64
يكون تنفيذ اإلنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما
يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ويجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ،أن تقوم السلطة
المطلوبة منها اإلنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل رخاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب
منها.
يتعين تنفيذ اإلنابة القضائية على سبيل االستعجال.
املادة 66
تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية حتى تتمكن
األطراف المعنية أو ممثلوها عند االقتضاء من الحضور.
املادة 68
إذا اعتبرت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن
نطاق االتفاقية ،فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
املادة 61
ال يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إال في إحدى الحاالت
اآلتية:
أ -إذا كان تنفيذها ال يدرخل في ارختصاص سلطاتها القضائية؛
ب -إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها
أو غير ذلك من مصالحها األساسية ،وعند عدم تنفيذ اإلنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة
الطالبة فورا بأسباب ذلك.
املادة 65
يستدعى األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية
المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
املادة 62
يكون لإلجراءات التي تتم بطريق اإلنابة القضائية طبقا ألحكام هذه االتفاقية نفس
األثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف اآلرخر.
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املادة 67
ال يترتب على تنفيذ اإلنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية
رسوم ويتحمل الشخص الجارية اإلنابة لمصلحته النفقات الالزمة لها وعليه أداء
المصاريف التي تقدرها المحكمة المطلوب إليها التنفيذ.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق باإلنابة
القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها ،ويرفق بيان المصاريف
بالمستندات المثبتة لتنفيذ اإلنابة القضائية.
القسم الرابع
االعرتاف باألحكام القضائية وتنفيذها
املادة 6.
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين باألحكام الصادرة عن محاكم الدولة األرخرى
في المواد المدنية والتجارية ،والحائزة لقوة الشيء المقضي به ،وتنفذها لديها وفقا
للقواعد الواردة بهذا القسم  ،وكذا باألحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية في مواد
التعويض عن األضرار ورد األموال.
وتطبق أيضا على األحكام الصادرة في مواد األحوال الشخصية ورخاصة النفقة
وحضانة األطفال ،وعلى كل مقرر أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية
بناء على إجراءات قضائية أو والئية.
املادة 66
تكون األحكام القضائية والقرارات الوالئية الصادرة عن السلطات القضائية
إلحدى الدولتين معترفا بها في الدولة األرخرى إذا استوفت الشروط اآلتية:
 -2إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أو غير قابل للطعن بالطرق
العادية وقابال للتنفيذ طبقا لقانو ن الدولة التي صدر فيها ،ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم
الصادر في مواد األحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابال
للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
 -1أن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد االرختصاص
المقررة فيها أو صادرا عن سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه
االتفاقية.
 -8أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا
غائبين.
 -1أال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح األساسية للدولة التي
يطلب تنفيذه فيها.
 -4أال تكون هناك منازعة ب ين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس
الوقائع:
 معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها االعتراف متى كانت
هذه المنازعة قد رفعت إليها أوال؛
133

 أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه
الشروط الالزمة لالعتراف به؛
 أو صدر في شأنه ا حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط الالزمة
لالعتراف به في الدولة المطلوب منها.
املادة 86
 -2تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف به مختصة طبقا
لهذه االتفاقية:
أ -إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه
الدولة؛
ب -إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه
المؤسسة أو الفرع؛
ج -إذا تعلق األمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا االرختصاص صراحة
وبالنسبة لكل عقد على حد ة ،وفي حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف إذا كان االلتزام
التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة؛
د -إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة؛
هـ -إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع رخاص بعقار كائن بهذه الدولة؛
و -إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة ارختصاص محاكم هذه الدولة ،ورخاصة إذا
اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في ارختصاصها؛
ز -إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة؛
حـ -وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة األسرة أو آرخر محل إلقامتها يقع في
هذه الدولة.
 -1عند بحث االرختصاص اإلقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم؛ تتقيد
السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير ارختصاصها إال
إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
املادة 84
ال يجوز رفض اال عتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد
طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي
الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ،ما لم يتعلق األمر بحالة األشخاص أو
أهليتهم .ومع ذلك ففي هذه الحاالت ال يجوز رفض االعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس
النتيجة.
املادة 86
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
أ -صورة من الحكم مستوفية للشروط الالزمة لرسميتها؛
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ب -أصل ورقة إعالن الحكم أو أي محرر آرخر يقوم مقام اإلعالن؛
جـ -شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ؛
د -وإذا اقتضى األمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة
من الجهة المختصة.
املادة 88
ال تنشىء األحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ،وال يصح
أن تكون محال ألي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجالت العامة ،إال بعد
األمر بتنفيذها ،ومع ذلك يجوز في مواد األحوال الشخصية التأشير باألحكام الحائزة لقوة
الشيء المقضى به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجالت الحالة المدنية ،إذا كان
ذلك ال يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجالت.
املادة 81
األحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة
األرخرى طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا
إلجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
 تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروطالواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم .ويجوز أن يكون األمر
بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آرخر من الحكم المتمسك به.
 يتعين على الخصم في الدعوى طالب األمر بالتنفيذ أن يقدم باإلضافة إلىالمستندات الالزمة لالعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل
األحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ ،وبالنسبة للمسائل األرخرى بأن الحكم غير قابل
للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
املادة 85
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ،وأيا كانت المحكمة
المختصة بنظر أصل النزاع ،أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب
دولتها.
القسم اخلامس
العقود الرمسية والصلح القضائي
وقرارات احملكمني
املادة 82
تكون العقود الرسمية ورخاصة الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلة
للتنفيذ في الدولة األرخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ األحكام القضائية فيها وفي
الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.
املادة 87
تعترف كل من الدولتين بقرارات المحكمين التي تصدر في الدولة األرخرى وتنفذها
فوق ترابها.
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املادة 8.
ال يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الدولة األرخرى
أو أن تبحث موضوعه إال في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم ال يجيز حل النزاع عن طريق
التحكيم؛
 -1إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح
نهائيا؛
 -8إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع؛
 -1إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح؛
 -4إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة
بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صالحية القرار للتنفيذ.
الباب الثاني
تبادل املعلومات القانونية
املادة 86
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين ،بناء على طلب ،المعلومات القانونية
واالجتهادات القضائية واآلراء الفقهية.
املادة 16
يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق اإلجراءات التالية ،من
السلطة المختصة في الدولة األرخرى ،معلومات بشأن تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور
بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
املادة 14
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
املادة 16
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم
تكن هي التي تقدمت به .وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها
وأن يرفق اإلذن بالطلب.
املادة 18
يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر اإلمكان.
املادة 11
ال تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
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املادة 15
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب ،وإذا كان ذلك يقتضي
أجال طويال تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل لإلجابة عن
طلبها.
املادة 12
ال تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الثالث
مقتضيات ختامية
املادة 17
يتم البت في جميع الص عوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي ،بعد تبادل االستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل
للجمهورية العربية السورية.
املادة 1.
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ،غير أنه يمكن لكل من
الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ،بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة
األرخرى والذي بموجبه يوضع حد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استالم اإلشعار.
املادة 16
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل
من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب اآلجال الممكنة.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم ،فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه االتفاقية.
وحرر بالرباط في  16ربيع الثاني 2121هـ
موافق  2664/06/14م
في أصلين باللغة العربية ،لهما نفس قوة اإلثبات.
عن المملكة المغربية
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مجهورية مصر العربية
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ظهري شريف رقم  4867882صادر يف  62من مجادى األوىل  66( 414.سبتمرب
 )4667بنشر االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف املواد اجلنائية وتسليم
اجملرمني املوقعة بالرباط يف  41من شعبان  66( 4166مارس  )46.6بني
1
حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مصر العربية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين
الموقعة بالرباط في  21من شعبان  11( 2106مارس  )2636بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 4
ربيع اآلرخر  21( 2123أغسطس ،)2664
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بالتعاون
القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في  21من شعبان 2106
( 11مارس  )2636بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  16( 2123سبتمبر .)2664
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد اللطيف الفياللي.

*
*
*
اتفاقية بشأن التعاون القضائي يف املواد اجلنائية
وتسليم اجملرمني بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية،
حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر
العربية في المجال الجنائي؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة،
اتفقتا على ما يلي:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1411بتاريخ  28جمادى اآلرخرة  21( 2123أكتوبر  )2664ص .1004
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القسم األول
يف التعاون القضائي اجلنائي
الباب األول
أحكام عامة
املادة 4
 -2تتعهد الدولتان بمقتضى هذه االتفاقية بأن تتبادال التعاون القضائي على أوسع
نطاق ممكن بالنسبة ألي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي
منهما؛
 -1ال تنطبق أحكام هذا القسم على تنفيذ أوامر القبض واألحكام الصادرة باإلدانة،
وال على الجرائم العسكرية متى كانت ال تشكل جريمة من جرائم القانون العام.
املادة 6
يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب منها ،إما جرائم سياسية ،وإما
جرائم متصلة بجرائم سياسية ،وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك
والنقد؛
ب) إذا قدرت الدولة المطلوب منها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو
أمنها أو نظامها العام أو مصالحها األرخرى األساسية.
الباب الثاني
اإلنابات القضائية
املادة 8
 -2تتولى الدولة المطلوب منها ،طبقا لتشريعها ،تنفيذ اإلنابات القضائية المتعلقة
بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة ،ويكون موضوعها
مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسالت أو أية
أوراق أرخرى تتعلق بالجريمة؛
 -1إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل االدالء
بأقوالهم ،فعليها أن توضح ذلك صراحة .وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب إذا لم
يتعارض مع تشريعها ؛
 -8يجوز أن ترسل الدولة المطلوب منها نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها ألصل
المستندات المطلوبة .ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على
األصول ،تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك؛
 -1ال يجوز للجهات القضا ئية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إال
في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.
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املادة 1
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية
إذا أيدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك .ويسمح للسلطات واألشخاص المعنية
بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.
املادة 5
 -2يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم األشياء أو الملفات أو المستندات
المطلوب إرسالها إذا كانت الزمة إلجراء جنائي يباشر لديها؛
 -1يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها ،في أقرب وقت
ممكن ،األ شياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها تنفيذا لإلنابة القضائية ،إال
إذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.
الباب الثالث
تسليم أوراق الدعوى واألحكام القضائية
وأمر استدعاء الشهود واخلرباء واألشخاص املطلوب القبض عليهم
املادة 2
 -2تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم أوراق الدعوى واألحكام القضائية التي
ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل
إليه .ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها؛
 -1يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو
بإعالن من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها .ويتم إرسال
هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة .فإذا لم يتم التسليم تحيط الدولة المطلوب منها
على سبيل االستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك؛
 -8يتعين قيام الدولة الطالبة بإرسال أوراق استدعاء األشخاص إلى الدولة
المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على األقل؛
 -1تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق إشعار رعاياهما باألوراق القضائية دون
إجبار ،وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
املادة 7
ال يجوز ترتيب أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه في حق الشاهد أو الخبير
الذي لم يمتثل لالستدعاء للحضور ،ولو تضمن االستدعاء بيان جزاء التخلف ،ما لم
يذهب طواعية إلى الدولة الطالبة.
املادة .
تحسب التعويضات ونفقات السفر واإلقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو
الخبير انط القا من محل إقامته ،ويكون ما يصرف له مساويا على األقل لفئات
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التعويضات المقررة بالتعريفات واللوائح السارية في الدولة التي يجب أن تؤدى فيها
الشهادة أو الخبرة.
املادة 6
 -2إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له
أهمية رخاصة ،ف إنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق االستدعاء .وتقوم
الدولة المطلوب منها بحث الشاهد أو الخبير على الحضور ،كما تقوم بإحاطة الدولة
الطالبة برد الشاهد أو الخبير؛
 -1وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة ،يتعين أن يشتمل
الطلب أو االس تدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر واإلقامة الواجبة
األداء؛
 -8إذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب تقديم نفقات السفر واإلقامة فإن الدولة المطلوب
منها تدفع للشاهد أو للخبير مبلغا مقدما .ويوضح ذلك في ورقة االستدعاء ،ويتم استرداد
المبلغ من الدولة الطالبة.
املادة 46
 -2ال يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع ألي قيد على حريته في الدولة الطالبة
أي شاهد أو رخبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على
استدعاء ،وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته ألراضي الدولة المطلوب منها؛
 -1ال يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع ألي قيد على حريته في الدولة الطالبة
أي شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على
استدعاء عن أفعال أو أحكام أرخرى غير مشار إليها في االستدعاء وسابقة على مغادرته
أراضي الدولة المطلوب منها؛
 -8تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو
الشخص المطلوب في الدولة الطالبة ثالثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها ،بعد
أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ،أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة بعد
مغادرتها.
الباب الرابع
صحيفة احلالة اجلنائية (السجل العدلي)
املادة 44
 -2تقوم الدولة المطلوب منها ،وفي حدود سلطة الجهة القضائية بها ،بإرسال
مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها
التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية؛
 -1وفي الحاالت األرخرى غير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة ،تكون
تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها أو لما جرى
عليه العمل فيها؛
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 -8تشعر كل دولة الدولة األرخرى باألحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم
إدراجها في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) ،وتتبادل وزارتا العدل بيانا شامال
بهذه اإلشعارات كل سنتين.
الباب اخلامس
االجراءات
املادة 46
 -2يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات اآلتية:
أ) الجهة الصادر عنها الطلب؛
ب) موضوع الطلب وسببه؛
ج) تحديد هوية المعني وجنسيته بقدر اإلمكان؛
د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك ،أو أكبر قدر ممكن من المعلومات
التي تساعد على تحديد هويته ومكان وجوده.
 -1تشتمل طلبات االنابات القضائية المشار إليها في المادتين  8و 1فضال عن
ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.
املادة 48
 -2توجه االنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين  8و 1من وزارة العدل
في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريق؛
 -1في حالة االستعجال ،توجه االنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 8
و 1مباشرة من السلطات ا لقضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة
المطلوب منها ،وترسل صورة من هذه االنابات القضائية في نفس الوقت إلى وزارة
العدل في الدولة المطلوب منها .وتعاد االنابات القضائية مصحوبة باألوراق المتعلقة
بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق؛
 -8يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها في البند  2من المادة  22مباشرة من
الجهات القضائية إلى اإلدارة المختصة في الدولة المطلوب منها ،ويجوز أن تحال
الردود مباشرة عن طريق هذه اإلدارة ،وترسل الطلبات المشار إليها في البند  1من
المادة  22من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها؛
 -1توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين  2و 8من هذه
المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها،
وتعاد بنفس الطريق الردود عنها.
املادة 41
يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها
ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها .وتعفى هذه المستندات من كافة
اإلجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.
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املادة 45
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته ،تعين
عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها .وفي حالة ما إذا أرسل الطلب
بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
املادة 42
كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون معلال بأسباب.
املادة 47
مع مراعاة أحكام المادة  ،3ال يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك
اإلنابات القضائية ،الحق في المطالبة بأية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في
الدولة المطلوب منها.
الباب السادس
اإلبالغ ملباشرة الدعوى العمومية
املادة 4.
 -2كل إبالغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى الدولة األرخرى ،يتم
االتصال بشأنه بين وزارتي العدل؛
 -1تقوم الدولة المطلوب منها باإلعالم عما اتخذته بشأن هذا اإلبالغ ،وترسل
نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند االقتضاء.
القسم الثاني
يف تسليم اجملرمني
املادة 46
تتعهد الدولتان بتسليم األشخاص الموجودين فوق تراب أي منهما والمتهمين أو
المحكوم عليهم في الدولة األرخرى ،وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد
التالية.
املادة 66
يكون التسليم جائزا:
أ) عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها ،في قوانين كل من الدولتين،
بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على األقل؛
ب) عن أحكام ا إلدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة
ستة أشهر على األقل عن نفس الجرائم ،بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل
من الدولتين.
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املادة 64
ال يجوز التسليم في األحوال اآلتية:
 -2إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها ،وفي هذه
الحالة تقوم هذه الدولة ،بناء على طلب الدولة الطالبة ،بإحالة القضية على السلطات
المختصة فيها ،ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.
وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة
المطلوب من أجلها التسليم.
 -1إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة
بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها ،وال يعد االعتداء على حياة رئيس إحدى
الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.
 -8إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في رخرق واجبات
عسكرية.
 -1إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في
الدولة المطلوب منها أو في مكان يخضع لواليتها القضائية.
 -4إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في
الدولة المطلوب منها ،أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قد
قررت عدم تحريك الدعوى أو وقف السير في إجراءاتها بالنسبة لهذه األفعال.
 -1إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام
تشريعات أي من الدولتين ،عند تلقي طلب التسليم.
 -4إذا كانت الجريمة قد ارتكبت رخارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها،
وكان قانون الدولة المطلوب منها ال يجيز توجيه االتهام في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها
أجنبي رخارج ترابها.
 -3إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها ،ويشترط في الحالة
األرخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن إجراء المتابعة (االتهام) بشأنها من هذه
الدولة إذا ما ارتكبت رخارج ترابها من أجنبي عنها.
املادة 66
ال يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية لالعتقاد بأن طلب
التسليم ،وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام ،إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة
الشخص العتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي ،أو أن
يكون من شأن توفر أي من هذه االعتبارات تسويئ حالة هذا الشخص.
املادة 68
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها باإلعدام في تشريع
إحدى الدولتين فقط ،أو كانت الجريمة محال للمتابعة (لالتهام) دارخل الدولة المطلوب
منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
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املادة 61
 -2يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
 -1يكون الطلب مصحوبا بما يلي:
أ) أصل حكم اإلدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أرخرى لها نفس القوة وصادرة
طبقا لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها؛
ب) بيان باألفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها
وتكييفها القانوني ،مع اإلشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ،وصورة من هذه
المواد؛
ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة ،وأية بيانات أرخرى من
شأنها تحديد هويته وجنسيته.
املادة 65
 -2في أحوال االستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب
القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا؛
 -1يتضمن طلب الحبس المؤقت اإلشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص
عليها في البند  1فقرة (أ) من المادة  ، 11مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة
المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي
تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده؛
 -8يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها إما
مباشرة بطر يق البريد أو البرق أو بأي وسيلة كتابية أرخرى تثبت وجود الطلب؛
 -1إذا تبينت صحة الطلب ،تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها
تنفيذه طبقا لتشريعها ،وتحاط السلطة الطالبة دون تأرخير بما اتخذ بشأن طلبها.
املادة 62
 -2يجوز اإلفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق
المبينة في البند  1فقرة (أ) من المادة  11رخالل عشرين يوما من تاريخ القبض عليه؛
 -1في جميع األحوال ،ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من
تاريخ القبض؛
 -8يجوز اإلفراج المؤقت في أي وقت ،على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير
التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب؛
 -1ال يحول اإلفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم
بعد ذلك.
املادة 67
إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من
توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة ،ورأت إمكانية سد هذا النقص،
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أشعرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي ،وللدولة المطلوب منها تحديد أجل
للحصول على هذه اإليضاحات.
املادة 6.
إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة ،إما عن نفس
األفعال أو عن أفعال متعددة ،فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق
حريتها ،على أن تراعي في ذلك كافة الظروف ،وعلى األرخص إمكانية التسليم الالحق
وتاريخ وصول الطلبات ودرجة رخطورة األفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.
املادة 66
 -2تقوم الدولة المطلوب منها ،بناء على طلب الدولة الطالبة ودون إرخالل بحقوقها
أو بحقوق الغير ،ووفقا لإلجراءات المقررة في تشريعها ،بضبط وتسليم األشياء:
أ) الصالحة كأدلة إثبات؛
ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك؛
ج) المكتسبة في مقابل األشياء المتحصلة من الجريمة.
 -1يمكن أن يتم تسليم األشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة
هروبه أو وفاته.
 -8إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه األشياء،
فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبال مصاريف إلى هذه الدولة بعد االنتهاء من مباشرة
اإلجراءات في الدولة الطالبة.
املادة 86
 -2تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق
الدبلوماسي؛
 -1يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي؛
 -8في حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق مالءمة لتنفيذ التسليم
وزمانه ومكانه ،وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك؛
 -1مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند اآلتي من هذه المادة ،إذا لم يتم
استالم الشخص في التاريخ المحدد ،جاز اإلفراج عنه بعد فوات رخمسة عشر يوما من
التاريخ المحدد للتسليم ،وفي جميع األحوال يطلق سراحه بفوات ثالثين يوما اعتبارا من
هذا التاريخ ،ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض أي طلب جديد للتسليم عن نفس
الفعل؛
 -4على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استالم الشخص
المطلوب ،وجب على الدولة المعنية باألمر أن تخبر الدولة األرخرى بذلك قبل انقضاء
األجل المحدد ،وتتفق الدولتان على تاريخ آرخر ،وإذا اقتضى الحال على مكان آرخر
للتسليم ،وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.
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املادة 84
 -2إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) أو محكوما عليه في الدولة
المطلوب منها عن جريمة غير التي يقوم عليها طلب التسليم ،وجب على هذه الدولة ،أن
تفصل في الطلب وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها
بالبندين  2و 1من المادة السابقة.
وفي حالة القبول ،يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة
المطلوب منها ،ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا ألحكام المادة السابقة.
 -1ال تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول
أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ،وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله
فور صدور قرار هذه السلطات.
املادة 86
ال يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذي سلم وال محاكمته وال حبسه تنفيذا لعقوبة أو
فرض أي قيد على حريته ،وذ لك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التي طلب
التسليم من أجلها ،إال في األحوال اآلتية:
أ) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ،وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا
جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة  ،11ومحضرا قضائيا يتضمن
أقوال الشخص المسل م بشأن امتداد التسليم ،يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم
مذكرة بأوجه دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها؛
ب) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم
يغادرها رخالل الثالثين يوما التالية إلطالق سراحه نهائيا ،أو عاد إليها بارختياره بعد
مغادرتها.
املادة 88
إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة أثناء سير اإلجراءات
المتخذة ضد الشخص المسلم ،فال يجوز متابعته (اتهامه) أو معاقبته إال إذا كانت
العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.
املادة 81
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة  81فقرة (ب) ،تشترط موافقة الدولة
المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة.
وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات
المقدمة من الدولة الثالثة.

149

املادة 85
 -2توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالثة
عبر أراضيها ،وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي .ويجب أن يكون
الطلب مؤيدا بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى
التسليم.
ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها
فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.
 -1في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع األحكام اآلتية:
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة ،تقوم الدولة الطالبة بإشعار الدولة التي
ستعبر الطائرة فضاءها بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها في البند  1فقرة (أ)
من المادة  .11وفي حالة الهبوط االضطراري يترتب على هذا اإلشعار نفس آثار طلب
الحبس المؤقت المشار إليه في المادة  ،14وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور؛
ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا
بالمرور طبقا ألحكام البند (أ) من هذه المادة؛
ج) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي
األرخرى تسليم الشخص ،يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل
في أمره.
املادة 82
 -2تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن إجراءات التسليم
فوق ترابها؛
 -1تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة
المطلوب منها المرور.
القسم الثالث
مقتضيات ختامية
املادة 87
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي ،بعد تبادل االستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل
لجمهورية مصر العربية.
املادة 8.
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ،غير أنه يمكن لكل من
الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ،بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة
األرخرى يوضع بموجبه حد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استالم اإلشعار.
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املادة 86
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل
من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب اآلجال الممكنة.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه االتفاقية.
وحرر بالرباط بتاريخ  21من شعبان  11( 2106مارس  )2636من نسختين
أصليتين باللغة العربية ،لهما نفس قوة اإلثبات.
عن المملكة المغربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :مصطفى بلعربي العلوي.
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عن جمهورية مصر العربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :فاروق سيف النصر.
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ظهري شريف رقم  4867885صادر يف  62من مجادى األوىل  66( 414.سبتمرب )4667
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف املواد املدنية املوقعة بالرباط يف  41من شعبان 4166
1
( 66مارس  )46.6بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مصر العربية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية الموقعة بالرباط في  21من
شعبان  11( 2106مارس  )2636بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
مصر العربية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 4
ربيع اآلرخر  21( 2123أغسطس ،)2664
أصدرنا ْامرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في
المواد المدنية الموقعة بالرباط في  21من شعبان  11( 2106مارس  )2636بين حكومة
المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  16( 2123سبتمبر .)2664
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد اللطيف الفياللي.

*
* *
اتفاقية للتعاون القضائي يف املواد املدنية
بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية،
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية وجمهورية مصر
العربية في المجال القضائي؛
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1411بتاريخ  28جمادى اآلرخرة  21( 2123أكتوبر  )2664ص .3999
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أحكام عامة
املادة 4
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات
والبحوث القانونية والمجالت والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها األحكام
القضائية ،كما تتبادالن المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل
فيهما.
املادة 6
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء
بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
الباب األول
يف التعاون القضائي يف املواد املدنية
القسم األول
حق اللجوء إىل احملاكم واملساعدة القضائية
املادة 8
يكون لرعايا كل من الدولتين فوق التراب الوطني للدولة األرخرى بنفس الشروط
المقررة لرعايا هذه الدولة ،حق اللجوء وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم
ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.
وال يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت
أية تسمي ة لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه
الدولة .وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدرخلين لضمان
المصاريف القضائية.
املادة 1
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع األشخاص االعتبارية المنشأة أو المررخص
لها وفقا ل لقانون على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي ،بشرط أن
يكون تأسيسها والغرض منها ال يخالفان النظام العام في هذه الدولة .وتحدد أهلية
التقاضي لهذه األشخاص االعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على
ترابها.
املادة 5
لرعايا كل من ا لدولتين على تراب الدولة األرخرى الحق في التمتع بالمساعدة
القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
املادة 2
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم
كفاية موارده .وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته
المعتاد .أما إذا كان يقيم في دولة أرخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص
إقليميا.
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للسلطة المطلوب منها ،إذا قدرت مالئمة ذلك ،أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة
المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو أحد رعاياها ،رخاصة إذا كان يقيم في الدولة
المط لوب منها ،وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق
بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
املادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
 إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك
إذا كان الطالب يقيم فيها؛
 وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة التاسعة؛
 وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة
ثالثة.
املادة .
ال تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة
القضائية أو تلقيها أو ال بت فيها ،ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل
االستعجال.
املادة 6
تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية ،وبتنمية التعاون بينهما ،ويشمل التعاون اإلجراءات
اإلدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
 -2تحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بصفة رخاصة:
أ) تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا ألحكام هذا القسم إذا كان الطالب
غير مقيم فوق تراب الدولة المطلوب منها؛
ب) تلقي اإلنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة
المركزية في الدولة األرخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها؛
ج) تلقي طلبات اإلعالن والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة
األرخرى وتتبعها؛
د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة األطفال وحق
زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
 -1تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) وزارة العدل
في جمهورية مصر العربية (وكالة الوزارة لشؤون المحاكم) السلطات المركزية المكلفة
بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية وتتبعها ،وفي
سبيل ذلك تجري هذه السلطات المركزية اتصاال مباشرا فيما بينها ،وترفع األمر عند
االقتضاء إلى جهاتها المختصة؛
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 -8تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية من أي تصديق
أو أي إجراء مشابه ،ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة
بإصدارها وممهورة بخاتمها .فإن تعلق األمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من
الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها لألصل ،وفي جميع األحوال يتعين أن يكون مظهرها
المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ،يتم التحقق من ذلك بواسطة
السلطات المركزية.
القسم الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها
املادة 46
ترسل طلبات إعالن أو تبليغ األوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية
والتجارية واألحوال الشخصية من السلطة المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة
المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ اإلعالن أو التبليغ.
املادة 44
يجب ،بالنسبة لإلعالنات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوي المرفوعة ضد
أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين ،إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل
في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
املادة 46
ال تحول أحكام المادة السابقة دون:
أ) قيام كل من الدولتين في غير إكراه بإعالن المحررات القضائية وغير القضائية
مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين؛
ب) تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي
االرختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر العربية إعالن وتبليغ
المحررات مباشرة بواسطة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ،ومن إليهم من
ذوي االرختصاص في المملكة المغربية أو في جمهورية مصر العربية ،وفق الشروط
المنصوص عليها في التشريع الدارخلي لكل من الدولتين.
املادة 48
أ) يكون تنفيذ اإلعالن أو التبليغ طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريع الدولة
المطلوب منها.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها
بارختياره.
ب) ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لشكل رخاص بناء على طلب صريح من
السلطة الطالبة ،بشرط أال يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع
عاداتها.
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ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا ألحكام هذه
االتفاقية كأنه قد تم في البلد اآلرخر.
املادة 41
يجب أن تتضمن الوثائق واألوراق القضائية البيانات التالية:
أ) االسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه
وجنسيته ومحل إقامته؛
ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو األوراق القضائية؛
ج) نوع الوثيقة أو األوراق القضائية؛
د) موضوع الطلب وسببه.
املادة 45
ال يجوز للدولة المطلوب منها اإلعالن أو التبليغ أن ترفض إجراءه إال إذا رأت أن
من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا
األمر مع بيان أسباب الرفض.
املادة 42
يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز اإلعالن أو
تسليم األوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق
السلطات المركزية.
املادة 47
يتحمل كل من البلدين نفقات اإلعالن أو التبليغ الذي يتم فوق ترابه.
القسم الثالث
اإلنابات القضائية
املادة 4.
للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة
األرخرى بطريق اإلنابة القضائية أن تباشر اإلجراءات القضائية الالزمة والمتعلقة
بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل األحوال الشخصية.
ترسل اإلنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة.
املادة 46
ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة
ممثليهم ا الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما ،ورخاصة المطلوب فيها
سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة رخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع
الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.
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املادة 66
توضح في طلب اإلنابة القضائية البيانات التالية:
أ) الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها؛
ب) هوية وعنوان األطراف وعند االقتضاء هوية وعنوان ممثليهم؛
ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها؛
د) األعمال أو اإلجراءات القضائية المراد إنجازها ،وإذا اقتضى األمر تتضمن
اإلنابة القضائية فضال عن ذلك؛
هـ) أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماع أقوالهم؛
و) األسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أرخذ أقوالهم في شأنها؛
ز) المستندات أو األشياء األرخرى المطلوب دراستها أو فحصها؛
ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
املادة 64
يكون تنفيذ اإلنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما
يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.
ومع ذلك ،يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ،أن تقوم
السلطة المطلوبة منها اإلنا بة القضائية بإنجازها وفقا لشكل رخاص يتفق وتشريع الدولة
المطلوب منها.
ويتعين تنفيذ اإلنابة القضائية على سبيل االستعجال.
املادة 66
تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية حتى تتمكن
األطراف المعنية أو ممثلوها عند االقتضاء من الحضور.
املادة 68
إذا اعتبرت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن
نطاق االتفاقية ،فعليها أن تشعر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
املادة 61
ال يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إال في إحدى الحاالت
اآلتية:
أ) إذا كان تنفيذها ال يدرخل في ارختصاص سلطاتها القضائية؛
ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها
أو غير ذلك من مصالحها األساسية .وعند عدم تنفيذ اإلنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة
الطالبة فورا بأسباب ذلك.
املادة 65
يستدعى األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية
المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
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املادة 62
يكون لإلجراءات التي تتم بطريق اإلنابة القضائية طبقا ألحكام هذه االتفاقية نفس
األثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف اآلرخر.
املادة 67
ال يترتب على تنفيذ اإلنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية
رسوم أو مصاريف .ومع ذلك يجوز للدولة المطلوب منها أن تطالب الدولة الطالبة
بأتعاب الخبراء والمترجمين وبالمصاريف الناشئة عن تطبيق شكل رخاص وفقا لرغبة
هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن ال خصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق باإلنابة
القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها .ويرفق بيان المصاريف
بالمستندات المثبتة لتنفيذ اإلنابة القضائية.
القسم الرابع
االعرتاف باألحكام القضائية وتنفيذها
املادة 6.
تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين باألحكام الصادرة من محاكم الدولة األرخرى
في المواد المدنية والتجارية ،والحائزة لقوة الشيء المقضي به ،وتنفذها لديها وفقا
للقواعد الواردة بهذا القسم ،وكذا باألحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد
التعويض عن األضرار ورد األموال.
وتطبق أيضا على األحك ام الصادرة في مواد األحوال الشخصية ورخاصة النفقة
وحضانة األطفال .ويطبق هذا الباب على كل مقرر أيا كانت تسميته يصدر من إحدى
السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو والئية.
المادة 16
تكون األحكام القضائية والقرارات الوالئية الصادرة من السلطات القضائية إلحدى
الدولتين معترفا بها بقوة القانون في الدولة األرخرى إذا استوفت الشروط اآلتية:
 -2إذا كان الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية أو غير العادية وقابال للتنفيذ
طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها .ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد
األحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابال للتنفيذ في الدولة
التي صدر فيها؛
 -1أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد االرختصاص
المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها ،أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة
طبقا للمادة التالية من هذه االتفاقية؛
 -8أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا
غائبين؛
 -1أال يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح األساسية للدولة التي
يطلب تنفيذه بها؛
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 -4أال تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس
الوقائع:
 معروضة أمام جه ة قضائية في الدولة المطلوب منها االعتراف متى كانت
هذه المنازعة قد رفعت إليها أوال؛
 أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه
الشروط الالزمة لالعتراف به ؛
 أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط الالزمة
لالعتراف به في الدولة المطلوب منها.
املادة 86
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف به مختصة طبقا لهذه
االتفاقية :
 -2إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه
الدولة؛
 -1إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط
المؤسسة أو الفرع؛
 -8إذا تعلق األمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا االرختصاص صراحة
وبالنسبة لكل عقد على حدة .وفي حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف إذا كان االلتزام
التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة؛
 -1إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة؛
 -4إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع رخاص بعقار كائن بهذه الدولة؛
 -1إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة ارختصاص محاكم هذه الدولة ،ورخاصة إذا
اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في ارختصاصها؛
 -4إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة؛
 -3وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة األسرة أو آرخر محل إلقامتها يقع في
هذه الدولة .وعند بحث االرختصاص اإلقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد
السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير ارختصاصها إال
إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
املادة 84
ال يجوز رفض االعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد
طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي
الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ،ما لم يتعلق األمر بحالة األشخاص أو
أهليتهم .ومع ذلك ففي هذه الحاالت ال يجوز رفض االعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس
النتيجة.
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املادة 86
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط الالزمة لرسميتها؛
ب) أصل ورقة إعالن الحكم أو أي محرر آرخر يقوم مقام اإلعالن؛
ج) شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ؛
د) وإذا اقتضى األمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة
من الجهة المختصة.
املادة 88
ال تنشئ األحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي
جبري ،وال يصح أن تكون محال ألي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجالت
العامة ،إال بعد األمر بتنفيذها .ومع ذلك يجوز في مواد األحوال الشخصية التأشير
باألحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجالت
الحالة المدنية ،إذا كان ذلك ال يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجالت.
املادة 81
األحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة
األرخرى طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا
إلجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها:
 تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم
للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم.
ويجوز أن يكون األمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آرخر من
الحكم المتمسك به؛
 يتعين على الخصم في الدعوى طالب األمر بالتنفيذ أن يقدم باإلضافة إلى
المستندات الالزمة لالعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد
بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ ،وبالنسبة للمسائل
األرخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
املادة 85
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ،وأيا كانت المحكمة
المختصة بنظر أصل النزاع ،أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب
دولتها.

161

القسم اخلامس
العقود الرمسية والصلح القضائي وقرارات احملكمني
املادة 82
تكون العقود الرسمية ورخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من
الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة األرخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ األحكام القضائية
فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.
املادة 87
تعتر ف كل من الدولتين بقرارات المحكمين التي تصدر في الدولة األرخرى وتنفذها
فوق ترابها طبقا ألحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ  20يونيو سنة  2643بشأن االعتراف
بأحكام المحكمين األجنبية وتنفيذها.
املادة 8.
ال يجوز أن ترفض أي من الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في الدولة األرخرى
أو أن تبحث موضوعه إال في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم ال يجيز حل النزاع عن طريق
التحكيم؛
 -1إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح
نهائيا؛
 -8إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع؛
 -1إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح؛
 -4إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة
بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صالحية القرار للتنفيذ.
الباب الثاني
تبادل املعلومات القانونية
املادة 86
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين ،بناء على طلب المعلومات القانونية
واآلراء الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
املادة 16
ويجوز للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق اإلجراءات التالية،
من السلطات المختصة في الدولة األرخرى ،معلومات بشأن تشريعاتها المدنية والتجارية
والجنائية ومسائل األحوال الشخصية ،وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي
للمحاكم.
املادة 14
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
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املادة 16
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم
تكن هي التي تقدمت به .وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن
يرفق اإلذن بالطلب.
املادة 18
يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر اإلمكان.
املادة 11
ال تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
املادة 15
يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب ،وإذا كان ذلك يقتضي أجال
طويال تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل لإلجابة عن طلبها.
املادة 12
ال تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.
الباب الثالث
مقتضيات ختامية
املادة 17
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي ،بعد تبادل االستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل
لجمهورية مصر العربية.
املادة 1.
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ،غير أنه يمكن لكل من الدولتين
أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها ،بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة األرخرى
والذي بموجبه يوضع حد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ التوصل باإلشعار.
املادة 16
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل
من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب اآلجال الممكنة.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه االتفاقية.
وحرر بالرباط بتاريخ  21من شعبان  11( 2106مارس  )2636في أصلين باللغة
العربية ،لهما نفس قوة اإلثبات.
عن المملكة المغربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :مصطفى بلعربي العلوي.
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عن جمهورية مصر العربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :فاروق سيف النصر.
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ظهري شريف رقم  486686صادر يف  46ربيع األول  61( 4166يونيو  )4666بنشر
اتفاقية التعاون القضائي يف جمال األحوال الشخصية وحالة األشخاص املوقعة بالقاهرة
يف  6صفـر  67( 4146ماي  )466.بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية.1
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في مجال األحوال الشخصية وحالة األشخاص
الموقعة بالقاهرة في  1صفر  14( 2126ماي  )2663بين المملكة المغربية وجمهورية
مصر العربية؛
وعلى محضر تبادل وثائق الم صادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في
 11من صفر  4( 2110يونيو ،)2666
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في
مجال األحوال الشخصية وحالة األشخاص الموقعة بالقاهرة في  1صفر 14( 2126
ماي  )2663بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في  20ربيع األول  11( 2110يونيو .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية التعاون القضائي يف جمال األحوال الشخصية
وحالة األشخاص بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية،
رغبة منهما في تدعيم وتعزيز وتنمية عالقات التعاون القضائي بينهما،
وتقديرا منهما ألهمية حماية العالقات الشخصية والعائلية لرعاياهما،
فقد اتفقتا على قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين ،وارختصاص المحاكم
بالنسبة لمواد األحوال الشخصية ،وحالة األشخاص الطبيعيين.
وقد أفرغتا اتفاقهما فيما يلي:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1423بتاريخ  4جمادى األولى  26( 2110أغسطس  )2666ص.1068

165

الباب األول
أحكام عامة
املادة األوىل
يقصد بحالة األشخاص في أحكام هذه االتفاقية ،األوصاف أو الصفات التي تلحق
بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين
أهليته من حيث اكتمالها أو نقصها أو انعدامها أو تقييدها ألي من األسباب القانونية ،مع
ما يترتب على ذلك من تحديد لآلثار القانونية المتعلقة بحقوق هذه الشخصية وواجباتها.
املادة الثانية
عند النص على تطبيق قانون إحدى الدولتين ،فإن التطبيق يقتصر على قواعده
الدارخلية دون قواعد اإلسناد الواردة في هذا القانون.
املادة الثالثة
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي.
املادة الرابعة
يكون لمواطني كل من الدولتين في إقليم الدولة األرخرى وبنفس الشروط المقررة
لمواطنيها حق اللجوء إلى قضاء هذه الدولة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا لألحكام
المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين
الدولتين.
الباب الثاني
يف نطاق سريان القانون الواجب التطبيق
املادة اخلامسة
يطبق على حالة األشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
املادة السادسة
يطبق على كل من الزوجين قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها بجنسيته وقت
الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية الالزمة إلتمام ولصحة الزواج.
املادة السابعة
يطبق قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو تلك التي ينتمي الزوجان بجنسيتها على
الشروط الشكلية المتعلقة بالزواج.
املادة الثامنة
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت انعقاد الزواج على اآلثار
التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك اآلثار الشخصية والمالية.
املادة التاسعة
يطبق على انقضاء الزواج وآثاره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته
وقت الطالق ،أو عند رفع دعوى التطليق أو االنفصال.
املادة العاشرة
تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بآثار الزواج وانقضائه محاكم الدولة التي
يقع فيها موطن الزوجين أو محل إقامتهما المشترك ،أو آرخر موطن أو محل إقامة
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مشترك لهما .غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة إلحدى الدولتين المتعاقدتين
فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيا كان موطن الزوجين وقت قيد (تقييد)
الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين وقدمت دعوى أرخرى بين
نفس األطراف وفي نفس الموضوع ولذات السبب أمام محكمة الدولة األرخرى فيجب
على المحكمة المقدمة (المرفوعة) أمامها الدعوى الثانية أن ترجئ الفصل فيها.
املادة احلادية عشرة
يجوز لمحاكم أي من الدولتين االمتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة األرخرى
إذا أحالت إليها أحكام هذه االتفاقية متى كان ذلك مخالفا للنظام العام فيها.
الباب الثالث
يف التعاون القضائي يف بعض مسائل
األحوال الشخصية
املادة الثانية عشرة
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين ،أقصى درجات التعاون
القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة ،وعليها في سبيل ذلك،
وفيما ال يخالف النظام العام فيها االلتزام بما يلي:
أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا األحوال الشخصية المعروضة أمام
محاكم أي منهما.
ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا األحوال الشخصية وحالة األشخاص
المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
ج) تبادل المعلومات بشأن التشر يعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين
المتعاقدتين.
د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة األطفال (الصغار) الذين تم نقلهم إلى
أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
هـ) اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على التسليم اإلرادي لألطفال (الصغار)
وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
و) وفي حالة االستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية
الطفل (الصغير) أو ذوي الشأن من األضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
ز) اتخاذ التدابير الالزمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة.
املادة الثالثة عشرة
تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ اإلنابات القضائية التي توجه إليها من
الدولة المتعاقدة األرخرى في المواد التي تشملها هذه االتفاقية على سبيل االستعجال وعلى
الوجه الذي يحقق الهدف من اإلنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة
المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام.
167

املادة الرابعة عشرة
تسري على مواد هذه االتفاقية قواعد تنفيذ األحكام واالرختصاص القضائي
المنصوص عليها في القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة
بين الدولتين المتعاقدتين.
املادة اخلامسة عشرة
تلتزم الدولتان المتعاقدتان في إطار المعاملة بالمثل ،ودارخل حدود كل منها وتحت
رقابة السلطة القضائية في كل منهما باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حضانة الطفل
(الصغير) وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من
أحكام حائزة لقوة األمر ال مقضى به في هذا الشأن ،في الدولة المتعاقدة األرخرى وفقا
للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين
المتعاقدتين.
املادة السادسة عشرة
تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين في الحاالت اآلتية:
أوال – البحث عن األطفال (الصغار) الذين ينقلون إلى دارخل حدود أي منهما بسبب
النزاع الناشئ عن حضانتهم.
ثانيا – تزويد الطرف المتعاقد اآلرخر بالمعلومات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة
المادية والمعنوية لهؤالء األطفال (الصغار).
ثالثا – اتخاذ التدابير الالزمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق في حضانته
وضمان حق زيارته (رؤيته) ألي من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقا للقانون أو
لألحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد اآلرخر.
رابعا – اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع
حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية).
املادة السابعة عشرة
تتعاون السلطات المركزية في الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اتفاق بين
األطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وبحق زيارة
الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك األحكام قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة.
املادة الثامنة عشرة
ترفع السلطات المركزية في أقصر اآلجال إلى السلطة القضائية المختصة – عن
طريق النيابة العامة لدى محاكمها – وهي تفصل في المادة المدنية ،طلبا يتعلق بمنح
الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ في الدولة
الطالبة أو للفصل في تسليم الطفل (الصغير).
كما ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضائية الطلبات الخاصة بتحديد
أو حماية حق زيارة وإيواء الطفل (الصغير) في إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح أحد
الوالدين الذي ليس له الحق في الحضانة.
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املادة التاسعة عشرة
تتولى السلطة القضائية في الدولة المتعاقدة والمحال إليها أي من الطلبات
المنصوص عليها في المادة السابقة الفصل في هذه الطلبات على وجه السرعة ،فإذا لم
تبت فيها رخالل ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب ،تقوم السلطة المركزية في الدولة منها
بإرخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بالمرحلة التي وصل إليها الطلب وباتخاذ ما
يلزم من إجراءات اإلنابة القضائية في هذا الشأن.
املادة العشرون
ال يحق ألي من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابال للتنفيذ وصادرا من
محاكم الدولة المتعاقدة األرخرى في أي من الحالتين اآلتيتين:
 - 2إذا كان ت المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التي ينتمي إليها الزوجان
بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين.
 - 1إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر منها:
أ) القانون الذي ينتمي إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان لجنسية واحدة.
ب) قانون إقامة ا لوالدين الفعلية المشتركة ،أو قانون إقامة أحد الوالدين الذي يعيش
معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين مختلفتين.
وفي الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التي
بني عليها الحكم لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.
املادة الواحدة والعشرون
يأمر قاضي األمور المستعجلة بصفة وقتية في الدولة التي نقل إليها الطفل
(الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق في حضانته ما لم يثبت من نقل
الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ) أن من له الحق في حضانة الطفل (الصغير) لم يمارسها بطريق فعلي أو بحسن
نية.
ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق في حضانته قد يعرض صحته أو
سالمته للخطر.
وال يمس األمر الصادر من القاضي بتسليم الطفل (الصغير) في هذه الحالة أصل
الحق في موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة.
ويأرخذ القاضي بعين االعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية
بالدولة التي يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته االجتماعية والقواعد التشريعية
المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك في الحالتين السابقتين.
املادة الثانية والعشرون
يجوز للسلطات المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين أن تحيل مباشرة وعند
االقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول األحكام الصادرة في الدولة
المتعاقدة األرخرى في مواد النفقة بجميـع أنواعها ،بالصيغة التنفيذية ،وذلك دون إرخـالل
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بأحكام اتفاقيـة نيويورك المؤررخة في  2641/1/10بشأن استيفاء النفقة بالخارج،
والمنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان.
املادة الثالثة والعشرون
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين ،السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ
أحكام هذه االتفاقية ،ويكون االتصال بينهما مباشرة.
الباب الرابع
أحكام ختامية
املادة الرابعة والعشرون
تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لوزارتي العدل والخارجية في كل من
الدولتين المتعاقدتين يناط بها بحث واقتراح الحلول للمشاكل التي تطرأ في نطاق تنفيذ
أحكام هذه االتفاقية.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين
مرة كل عام بالتبادل ف ي كل من الدولتين ويتم تحديد زمان ومكان االجتماع باالتفاق بين
السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين.
املادة اخلامسة والعشرون
يتم تسوية أي رخالف بشأن تفسير أحكام هذه االتفاقية بالطرق الدبلوماسية بين
الدولتين المتعاقدتين.
املادة السادسة العشرون
تتم المصادقة ع لى هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل
من الدولتين المتعاقدتين.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
املادة السابعة والعشرون
يجوز ألي من الدولتين طلب إنهاء العمل بهذه االتفاقية ،وينتهي العمل بها بانقضاء
سنة من تاريخ تلقي أي من الدولتين طلب الدولة األرخرى إنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك هذه االتفاقية.
حررت بالقاهرة في  1صفر  2126هجرية الموافق  14مايو  2663في أصلين
باللغة العربية ولهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :عمر عزيمان.
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عن حكومة جمهورية مصر العربية:
وزير العدل،
اإلمضاء :المستشار فاروق سيف النصر.
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ظهري شريف رقم  48678486صادر يف  66من صفر  4.( 4186فرباير )6666
بنشر االتفاقية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة
للحرية بغرض تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم املوقعة بالقاهرة يف  64من ذي
1
القعدة  41( 4161يناير  )6661بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف بدارخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة
للحرية بغرض تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم الموقعة بالقاهرة في  12من ذي القعدة
 21( 2111يناير  )1001بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاقية المذكورة حيز
التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية بشأن نقل األشخاص
المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم
الموقعة بالقاهرة في  12من ذي القعدة  21( 2111يناير  )1001بين المملكة المغربية
وجمهورية مصر العربية.
وحرر بفاس في  11من صفر  23( 2180فبراير .)1006
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
* *

اتفاقية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض
تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم بني اململكة املغربية ومجهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على
تعميق روابط التعاون بين البلدين واستكماال ألوجه التعاون في المجالين القانوني
والقضائي بينهما؛
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من
قضائها دارخل وطنهم تسهيال إلعادة إدماجهم االجتماعي؛
اتفقتا على ما يأتي:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  4418بتاريخ  12جمادى اآلرخرة  24( 2180يونيو  )1006ص .8821

172

املادة 4
في تطبيق أحكام هذه االتفاقية ،يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة أمامها:
أ .دولة اإلدانة :الدولة التي صدر فيها حكم اإلدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
ب .دولة التنفيذ :الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة
المقضي بها ضده.
ج .المحكوم عليه :كل مواطن إلحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي باإلدانة
بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جريمة في الدولة األرخرى ويكون محبوسا (معتقال)
لغرض تنفيذه.
املادة 2
يجوز أن يقدم طلب النقل:
أ .من دولة اإلدانة؛
ب .من دولة التنفيذ.
ويمكن للمحكوم عليه أو لممثله القانوني تقديم طلب مكتوب إلحدى الدولتين قصد
النقل.
املادة 3
تسري أحكام هذه االتفاقية وفق الشروط اآلتية:
أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية
بموجب تشريع كل من الدولتين.
ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر باإلدانة باتا وقابال للتنفيذ.
ج) أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
د) أن يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته
الصحية أو العقلية – على النقل طواعية.
هـ) أال تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم
طلب النقل .ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة
الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
و) أن تتفق كل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.
املادة 1
على دولة اإلدانة ،أن تخطر كل محكوم عليه محبوس (معتقل) ممن تسري عليه
هذه االتفاقية بأحكامها الجوهرية.
ويجب إرخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب
النقل.
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املادة 5

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
أ) إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها ،أو
نظامها العام ،أو بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها األساسية.
ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في

دولة التنفيذ.
ج) إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

املادة 2
يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك اإلجراءات الجنائية
بصدور قرار بالحفظ أو بأي وجه إلقامة الدعوى أو بجعل حد لمتابعة سبق تحريكها من
أجل نفس الوقائع.
ب) إذا كانت اإلدانة قد صدرت عن جريمة من جرائم المخدرات.

ج) إذا كانت األفعال التي صدر عنها حكم اإلدانة محال إلجراءات جنائية تباشر في

دولة التنفيذ.
د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات
واألحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
ه) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
و) إذا كان الحد األقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون
دولة التنفيذ أقل على نحو ال تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة اإلدانة.
املادة 7
يقدم طلب النقل كتابة ،ويوضح فيه محل حبس (اعتقال) المحكوم عليه في دولة
اإلدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.
ويجب على دولة اإلدانة أن تمكن دولة التنفيذ ،عند طلبها ،من التحقق بواسطة
موظف قنصلي أو أي شخص آرخر تتفق عليه الدولتان من أن موافقة المحكوم عليه على
النقل تمت عن طواعية وإدراك تام بكل ما يترتب على النقل من آثار قانونية.
وال يجوز للمحكوم عليه أو ممثله القانوني ،عند االقتضاء ،العدول عن طلبه بعد
صدور قرار الدولتين بالموافقة على النقل.
املادة 8
يشترط للنقل استيفاءالوثائق اآلتية:
أ) من دولة التنفيذ:
 .2ما يثبت أن المحكوم عليه من رعاياها.
 .1النصوص القانونية التي تجرم وتعاقب األفعال موضوع الحكم باإلدانة والبيانات
الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ واآلثار القانونية لإلدانة بدولة التنفيذ.
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ب) من دولة اإلدانة:

 .2موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني ،عند االقتضاء ،على النقل.
 .1نسخة رسمية مطابقة ألصل الحكم الصادر باإلدانة ،وما يدل على أنه بات وقابل
للتنفيذ.
 .8بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة بدايتها والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها ،ومدة
الحبس (االعتقال) االحتياطي التي تم قضاؤها ،وكل ما من شأنه أن يؤثر في تنفيذ
العقوبة.
 .1ما يتوفر من تقارير طبية أو اجتماعية رخاصة بالمحكوم عليه وأية توصيات تتعلق
بعالجه أو تأهيله بعد نقله إلى دولة التنفيذ.
وإذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
لتطبيق أحكام هذه االتفاقية جاز لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
املادة 9
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة في أقرب وقت بقرارها بقبول طلب النقل
وتحديد إجراءات تنفيذه ،أو برفضه.
املادة 10
ترسل طلبات النقل والردود المتعلقة بها مباشرة من وزارة العدل في إحدى
الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة األرخرى.
املادة 11
تعفى األوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية من إجراءات
التصديق ،متى كانت موقعة ومختومة بخاتم الجهة المختصة.
املادة 12
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد اآلتية:
أ) تواصل السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ حكم اإلدانة.
ب) تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في حكم
اإلدانة.
غير أنه إذا كانت العقوبة ا لمحكوم بها أشد من حيث طبيعتها أو مدتها عن تلك
المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ لألفعال ذاتها ،تستبدل دولة التنفيذ نوع العقوبة
طبقا لقانونها بنوع العقوبة المقضي بها ،أو تنزل بالعقوبة إلى الحد األقصى المقرر لها
في قانونها.
وال يجوز في جميع األحوال أن تشدد العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها وال
أن تتجاوز الحد األقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
ج) يتم تنفيذ العقوبة طبقا ألنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ ،وتختص
وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ .وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة
اإلدانة بناء على طلبها ،بآثار تنفيذ حكم اإلدانة.
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املادة 48
أ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة ،فإن الحكم الصادر في دولة اإلدانة ،تكون له
في دولة التنفيذ نفس اآلثار القانونية التي لألحكام الصادرة فيها في المواد الجنائية.
ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة ،فإنه على الدولتين أن تبادرا
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بنقل المحكوم عليه.
ج) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة ،في دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة
تستعيد حقها في أن تنفذ عليه ما تبقى من العقوبة عند هربه.
د) ينتهي كل حق لدولة اإلدانة في التنفيذ ،إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة
المحكوم بها عليه ،أوأعفي منها نهائيا.
هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف  -بمجرد قبول طلب النقل  -كافة اإلجراءات
الجبائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة وال يجوز
لها تحريك الدعوى الجنائي ة أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا ألحكام هذه االتفاقية
عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم اإلدانة.
وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة ،إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة بها ،أو
أعفي منها نهائيا.
إال أنه يمكن محاكمة الشخص الذي تم نقله دارخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أرخرى
غير تلك التي كانت موضوع حكم اإلدانة في دولة اإلدانة إذا كانت هذه األفعال معاقبا
عليها جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ.
املادة 14
يسري على المحكوم عليه العفو الشامل الصادر في أي من الدولتين .ويجوز
التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ،
ما لم تشرط دولة اإلدانة ،عند الموافقة على طلب النقل ،عدم جواز تمتع المحكوم عليه
في دولة التنفيذ بهذا العفو.
املادة 15
تختص دولة اإلدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم اإلدانة.
املادة 42
تحيط دولة اإلدانة ،دون تأرخير ،دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه
إنهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها.
وتضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ حكم اإلدانة بمجرد إرخطارها بذلك.
املادة 47
تتكفل دولة اإلدانة بحراسة المحكوم عليه دارخل إقليمها ،وتتكفل دولة التنفيذ
بحراسته بعد تسلمه لتنفيذ النقل.
وتتحمل كل دولة نفقات إجراءات النقل والحراسة التي تتم على إقليمها.
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وتتحمل دولة التنفيذ ما يقتضيه تنفيذ النقل والحراسة من نفقات أرخرى ،وذلك كله
ما لم يتم االتفاق على رخالف ذلك.
وال يجوز ألي من الدولتين المطالبة باسترداد ما أنفقته لتنفيذ النقل والحراسة
وتنفيذالعقوبة.
املادة 18
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي بعد تبادل االستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.
املادة 46
تطبق هذه االتفاقية ويسري مفعولها على أحكام اإلدانة الصادرة قبل درخول االتفاقية
حيزالتنفيذ.
املادة 66
للسلطات المختصة بكل من الدولتين ،إذا ارتأت مصلحة في ذلك ،أن تتبادل
وجهات النظر بخصوص تطبيق أحكام هذه االتفاقية أو أي منها.
املادة 64
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ آرخر إرخطار
باستيفاء الدولتين إلجراءات التصديق عليها.
ويعمل بهذه االتفاقية لمدة غير محددة ما لم توجه إحدى الدولتين للدولة األرخرى
طلبا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإلغائها ،ويبدأ سريان مفعول اإللغاء بعد سنة من
تاريخ استالم الطلب.
حررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية،
وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بمدينة القاهرة بتاريخ  12ذو
القعدة  2111الموافق لـ  21يناير .1001
عن حكومة المملكة المغربية،
وزير العدل،
اإلمضاء :محمد بوزوبع.
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عن حكومة جمهورية مصر العربية،
وزير العدل،
اإلمضاء :فاروق محمود سيف النصر.
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ظهري شريف رقم  48668842صادر يف  64من ذي القعدة  45( 4164فرباير )6664
بنشر اتفاق التعاون املوقع بالرباط يف  48يونيو  4666بني حكومة اململكة املغربية
1
وحكومة مجهورية مصر العربية يف جمال مكافحة اجلرمية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف –بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاق التعاون الموقع بالرباط في  28يونيو  2666بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة،
ونظرًا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاق التعاون الموقع بالرباط
في  28يونيو  2666بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في
مجال مكافحة الجريمة.
وحرر بطنجة في  12من ذي القعدة  24( 2112فبراير .)1002
وقع بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاق تعاون بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة مجهورية مصر العربية
يف جمال مكافحة اجلرمية
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة جمهورية مصر العربية،
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين:
إذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتنمية عالقات الصداقة والتعاون القائمة بين
البلدين؛
وإذ يساورهما القلق تجاه رخطر انتشار اإلرهاب والجريمة الدولية والمنظمة
وجرائم االتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية؛
إذ يعتبران أن الجريمة المنظمة أحد العوامل الخطيرة التي تهدد استقرار الدول
والمجتمعات؛
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1606بتاريخ  14ربيع األول  23( 2111يونيو  )1002ص .2411
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وإذ تدفعهما الرغبة ،بإرادة قوية ،للتعاون الثنائي في ميدان محاربة االتجار في
المخدرات والجريمة المنظمة؛
وإذ يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بينهما ورخاصة ما يدرخل في
ارختصاص وزارتي الدارخلية في البلدين؛
واحتراما منهما لالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للبلدين ودون إرخالل
بنصوص االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف السابق انضمامهما إليها؛
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
املادة 4
 يتعاون الطرفان في إطار هذا االتفاق وطبقا لقوانينهما الوطنية في مكافحة
الجريمة رخاصة في شكلها المنظم ،وفي الحاالت التي يتطلب فيها منع
وكشف وقمع وتحري الجريمة ،القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة
في البلدين.
 يقوم الطرفان بالتعاون بصفة رخاصة في مجال مكافحة الجرائم التالية:
(أ) اإلرهاب:
يقوم الطرفان ،بغرض مكافحة اإلرهاب ،باآلتي:
 -2تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات اإلرهابية
وعالقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية،
وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها واألسلحة والذرخائر والمتفجرات التي
تستخدمها.
 -1تبادل المعلومات حول األساليب المتطورة والنظم المستحدثة ألجهزة المكافحة.
 -8تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية
والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات األمن في المطارات والموانئ
ومحطات السكك الحديدية وكذا في المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة وفي أية مواقع
أرخرى تمثل هدفًا لإلرهاب.
(ب) اجلرمية املنظمة:
يقوم الطرفان ،بغرض مكافحة الجريمة المنظمة باآلتي:
 -2تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور وأشكال الجريمة المنظمة وقياداتها
وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعالقاتها المتبادلة.
 -1تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة والنظم المتطورة
والمستحدثة ألجهزة المكافحة.
 -8تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ اإلجراءات المشتركة التي تكفل مواجهة
الجريمة المنظمة رخاصة ما يلي:
* تهريب األسلحة والذرخيرة والمتفجرات بمختلف أنواعها.
* المركبات المفقودة والمسروقة بكافة أنواعها.
* تهريب األشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية واألحجار والمعادن الثمينة.
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* األنشطة االقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل األموال وإضفاء الشرعية
على العائدات المتأتية من األنشطة اإلجرامية.
* تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
* تزييف وتزوير األوراق النقدية وبطاقات االئتمان واألشياء األرخرى ذات القيمة.
* الدرخول غير المشروعة والهجرة السرية.
* االتجار غير المشروع في األشخاص واالتجار غير المشروع في األعضاء
البشرية.
 -1التعاون بين المتخصصين التابعين للجهات األمنية لكل من البلدين في البلد
اآلرخر في جمع التحريات والمعلومات في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
 -4تبادل الخبرات فيما يخص التأهيل والتكوين والتدريب في ميدان مكافحة
الجريمة المنظمة.
 -1التنسيق المسبق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات
والمناظرات في ميدان محاربة الجريمة المنظمة.
(ج) املخدرات واملواد املثثرة على احلالة النفسية:
طبقًا لالتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام  2612والتعديالت المضافة إليها
بالبروتوكول الصادر عام  2641واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 2642
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام
 ،2633يقوم الطرفان باآلتي:
 -2تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة
المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق
التهريب الدولية واإلرخفاء والتوزيع ووسائل مكافحتها.
 -1تبادل المع لومات عن األشخاص المتورطين في إنتاج وتهريب المخدرات وعن
أوكارهم وأساليب عملهم وطرق نقلهم للمخدرات وكذا إبالغ أية معلومات تفصيلية تتعلق
بهذه الجرائم.
 -8تنسيق اإلجراءات الشرطية بما في ذلك التسليم المراقب لمنع وتهريب المواد
والعقاقير المخدرة.
 -1تبادل المعلو مات بشأن نتائج أبحاث ودراسة العلوم الجنائية المتصلة بتهريب
وإساءة استخدام المخدرات.
 -4تبادل المعلومات حول مكافحة اإلدمان ونصوص القوانين واإلجراءات ذات
الصلة.
املادة 6
تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث
وضبط األشخاص الهاربين المتهمين في قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية
صادرة ضدهم في الجرائم السالف اإلشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقًا للقوانين
واإلجراءات الوطنية لكل طرف.
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املادة 8
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع األعمال اإلرهابية والجرائم المنظمة
بمختلف أشكا لها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك
األعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر اإلرهابية واإلجرامية أو
اإلقامة دارخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم
تدريبات عسكرية.
املادة 1
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين في مجاالت مكافحة الجريمة رخاصة اإلرهاب
والجريمة المنظمة والتهريب واالتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة
على الحالة النفسية ،يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
(أ) تبادل الخبرات في مجال استخدام تقنيات الجريمة ،باإلضافة إلى أساليب
ووسائل البحث الجنائي.
(ب) تبادل األبحاث واإلصدارات ونتائج البحوث العلمية في المجاالت التي يشملها
هذا االتفاق من رخالل تنظيم واتخاذ إجراءات في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
(ج) تبادل الوسائل والمختصين التي تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال
األمن والشرطة.
(د) تقديم المساعدة المتبادلة في مجاالت التطوير العلمي والفني للشرطة ووسائل
البحث الجنائي والمعدات.
(هـ) تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة باألفعال الجنائية التي تقع دارخل
أو رخارج أراضي الطرفين.
(و) تبادل المعلومات الميدانية محل االهتمام المشترك حول الروابط والصالت
بين الجماعات اإلرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في البلدين.
(ز) التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات اإلرهابية المعاصرة
والجريمة المنظمة والتهريب واالتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة
على الحالة النفسية واألساليب واإلجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
(ح) تبادل المعلومات والبيانات في الميدان األمني وميادين النقل الجوي والبحري
والبري بهدف التطوير لوسائل األمن المستخدمة في الموانئ والمطارات والمحطات.
املادة 5
(أ) يجوز لكل طرف رفض التعاون كليًا أو جزئيا في الحاالت التي تتعرض فيها
السيادة الوطنية أو األمن أو المصالح األساسية للخطر أو تتعارض مع التشريعات
الوطنية ،ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف اآلرخر كتابة ودون تأرخير.
(ب) يخضع تنفيذ هذا االتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
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املادة 2
يمكن للطرف ين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسؤولين في الوقت والمكان
المالئمين بهدف الوقوف على األنشطة المشتركة وتحديد األهداف واالستراتيجيات التي
ستتخذ لتطبيق هذا االتفاق ،ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك االجتماعات الجانب
المضيف بينما يتحمل الجانب اآلرخر نفقات السفر.
املادة 7
(أ) يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والحفاظ على سرية البيانات المقدمة من كل
منهما ،وفقًا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل ورخاصة في حالة تحفظ الدولة التي
قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث ،ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية
المعلومات المقدمة منه.
(ب) ال يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة واألجهزة التي يقدمها أحد
الطرفين لآلرخر في إطار هذا االتفاق إلى طرف ثالث إال بعد الحصول على موافقة
الطرف المانح.
املادة .
ال تؤثر نصوص هذا االتفاق على تطبيق كافة االتفاقيات الثنائية أو المتعددة
األطراف الموقعة من الطرفين.
املادة 6
تنفي ًذا لهذا االتفاق تتم االتصاالت بين الطرفين مباشرة أو من رخالل القنوات
الدبلوماسية أو من رخالل ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف اآلرخر.
املادة 46
(أ) ينشئ الطرفان لجنة مشتركة تتكون من رخمسة ممثلين لكل طرف.
(ب) يتم ال تشاور بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص تشكيل
هذه اللجنة ،وبخصوص الجهات المكلفة بتطبيق هذا االتفاق.
(ج) تقوم هذه اللجنة بتسهيل وتقييم التعاون المنبثق عن االتفاق ،وتجتمع مرة كل
سنتين ،أو عند االقتضاء بطلب من أحد الطرفين.
(د) تعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية مصر
العربية.
(هـ) يمكن لهذه اللجنة أن تنشئ فرق عمل متخصصة عند الحاجة.
(و) تعرض على اللجنة المشتركة الخالفات الناتجة عن تفسير وتطبيق بنود هذا
االتفاق وتكون عند الضرورة موضوع مباحثات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية
طبقًا للمبادئ األساسية للقانون الدولي.
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املادة 44
(أ) يدرخل هذا االتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تفيد
إتمام اإلجراءات الدارخلية لكل من الطرفين.
(ب) يظل هذا االتفاق ساري المفعول لمدة ستة ( )1أشهر بعد تاريخ قيام أي من
الطرفين بإبالغ الطرف اآلرخر كتابة برغبته في إنهائه من رخالل القنوات الدبلوماسية.
(ج) يمكن تعديل هذا االتفاق بموافقة كل من الطرفين من رخالل تبادل المذكرات
الدبلوماسية.
حرر في الرباط بتاريخ  28يونيو  2666من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية:
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عن حكومة جمهورية مصر العربية:

سلطنة عمان
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اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
1
بني اململكة املغربية وسلطنة عمان
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان:
انطالقا من العالقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما
في المجاالت القانونية والقضائية،
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة ،وعلى أساس مبدأ المصالح
المتبادلة،
وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين العماني والمغربي ،قد تم االتفاق
على ما يلي:
الباب األول
أحكام عامة
املادة 4
كفالة حق التقاضي
يتمتع مواط نو كل من الدولتين في إقليم الدولة األرخرى فيما يتعلق بحقوقهم
الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما.
ويكفل لمواطني أي من الدولتين حرية اللجوء إلى المحاكم والسلطات المختصة
لدى الدولة األرخرى بنفس الشروط المقررة لمواطنيها.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على األشخاص االعتبارية المنشأة في إقليم إحدى
الدولتين وفقا لقوانينها ،والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي ،على أن يكون موضوع
التقاضي غير مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة في الدولة التي يتم التقاضي فيها.
املادة 6
املساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الدولتين دارخل إقليم الدولة األرخرى بالحق في الحصول على
المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الدولة
المطلوب منها المساعدة.
وتقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
 إما مباشرة إلى السلطة المختصة با لبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا
كان الطالب يقيم فيها.
 وإما بواسطة السلطة المركزية المبينة في المادة الرابعة.
 - 1تم التوقيع على هذه االتفاقية بباكو في  21مارس  ،1022ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ،غير أنه طبقا للمادة  .7من
هذه االتفاقية فإنها " تعمل كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع هذه االتفاقية
موضع التنفيذ ،وتخطر كل دولة الدولة األخرى كتابة باستكمال اإلجراءات التي يتطلبها دستورها أو نظامها األساسي
لسريان هذه االتفاقية ".وقد تم درخولها حيز التنفيذ اعتبارا من  22نونبر  ،1021بعد استكمال كل من المملكة المغربية
وسلطنة عمان لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.،
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 وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.
املادة 8
تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها من أية رسوم أو
مصروفات ،ويتم الفصل فيها على وجه االستعجال.
املادة 1
تحدد وزارة العدل في كل من الدولتين الجهة التي تتولى بصفة رخاصة:
 -2تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا ألحكام هذا الباب إذا كان الطالب
غير مقيم في الدولة المطلوب منها.
 -1تلقي اإلنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة
المختصة في الدولة األرخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة
لتنفيذها.
 -8تلقي طلبات اإلعالن والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة
األرخرى وتتبعها.
 -1تلقي الطلبات المتعلقة بت نفيذ أحكام النفقة وحضانة الصغير وحق رؤيته وتتبع
هذه الطلبات.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا ألحكام هذه االتفاقية من أي تصديق أو
أي إجراء مشابه ،ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة
بإصدارها وممهورة بخاتمها ،وبالنسبة إلى صور المستندات يجب أن يكون مصدقا
عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها لألصل.
املادة 5
تتم االتصاالت والمراسالت ألغراض تنفيذ أحكام هذه االتفاقية بين وزارتي العدل
في الدولتين ،وذلك ما لم تنص هذه االتفاقية على غير ذلك.
املادة 2
تبادل املعلومات القانونية
تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين  -بناء على طلب  -المعلومات
القانونية واالجتهادات القضائية واآلراء الفقهية.
املادة 7
يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين.
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الباب الثاني
التعاون يف جمال املواد املدنية والتجارية
واألحوال الشخصية (قضايا األسرة)
أوال :إعالن الوثائق واألوراق القضائية أو تبليغها
املادة .
ترسل طلبات إعالن أو تبليغ الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في المواد
المدنية والتجارية واألحوال الشخصية (قضايا األسرة) من وزارة العدل في الدولة
الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها تنفيذ اإلعالن أو التبليغ.
املادة 6
يجب بالنسبة لإلعالنات والتبليغات المتعلقة بصحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد
أشخاص اعتبارية في أي من الدولتين إرسال صورة منها إلى وزارة العدل في الدولة
التي تقام فيها الدعوى.
املادة 46
ال تحول أحكام المادتين السابقتين ( )6 ، 3دون قيام أي من الدولتين  -إذا رغبت
في ذلك  -بإعالن المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها وبدون إكراه
بواسطة أي من:
 - 2ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين .
 - 1ذوي االرختصاص في كلتا الدولتين وفق اإلجراءات المنصوص عليها في
التشريع الدارخلي لكل منهما.
املادة 44
طرق اإلعالن أو التبليغ
 - 2يكون تنفيذ اإلعالن أو التبليغ طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريع الدولة
المطلوب منها ،ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا
قبلها بارختياره.
 - 1ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لشكل رخاص بناء على طلب صريح من
السلطة الطالبة ،بشرط أال يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع
عاداتها .ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين طبقا ألحكام هذه المادة
كأنه قد تم في البلد اآلرخر.
املادة 46
طلب إعالن الوثائق واألوراق أو تبليغها
يجب أن يتضمن إعالن أو تبليغ الوثائق واألوراق القضائية البيانات التالية:
 - 2االسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه
وجنسيته ومحل إقامته ،وفيما يتعلق باألشخاص االعتبارية يكتفى باألسماء والعناوين.
 - 1أسماء وعناوين الممثلين القانونيين  -إن وجدوا  -لألشخاص المشار إليهم في
الفقرة السابقة.
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 - 8الجهة التي صدرت عنها الوثائق واألوراق.
 - 1نوع الوثائق أو األوراق.
 - 4موضوع الطلب وسببه.
املادة 48
ال يجوز للدولة المطلوب منها اإلعالن أو التبليغ أن ترفض إجراءه إال إذا رأت أن
من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو اآلداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الدولة المطلوب منها بإرخطار الدولة الطالبة برفض
الطلب على الفور مع بيان أسباب الرفض.
املادة 41
طرق تسليم الوثائق واألوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق واألوراق
على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم ،إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ
االستالم وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ
والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند االقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو األوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة
للتسليم للطرف الطالب مباشرة .
املادة 45
يجوز عند االستعجال أن ترسل الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها صور
الوثائق المستلمة أو الشهاد ات الدالة على إنجاز اإلعالن أو تسليم األوراق القضائية
وغير القضائية مباشرة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة عن غير طريق وزارة
العدل.
املادة 42
تعفى اإلعالنات أو التبليغات من أي رسوم أو مصروفات.
ثانيا  :اإلنابات القضائية
املادة 47
جماالت اإلنابات القضائية
للجهة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة
األرخرى أن تباشر اإلجراءات القضائية الالزمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها.
ترسل طلبات اإلنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل
في الدولة المطلوب منها.
املادة 4.
لكل من الدولتين سماع أقوال مواطنيها برضائهم وذلك عن طريق الممثلين
الدبلوماسيين أو القنصليين.
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وعند االرختالف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله ،تحدد جنسيته وفقا
لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ اإلنابة.
املادة 46
حترير طلب اإلنابة القضائية وبياناته
يحرر طلب اإلنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ،ويجب أن يكون مؤررخا
وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر األوراق المرفقة به ،وذلك دون
حاجة للتصديق عليه أو على هذه األوراق.
ويجب أن يتضمن طلب اإلنابة القضائية البيانات التالية:
 - 2الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
 - 1هوية وعنوان األطراف وكذلك هوية وعنوان ممثليهم عند االقتضاء.
 - 8موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
 - 1األعمال أو اإلجراءات القضائية المراد إنجازها.
وإذا اقتضى األمر ،يتضمن طلب اإلنابة القضائية فضال عن ذلك:
 أسماء وعناوين األشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
 األسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أرخذ أقوالهم في شأنها.
 المستندات أو األشياء األرخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
 الطريقة الخاصة المطلوب تطبيقها إن وجدت.
املادة 66
طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية
يتم تنفيذ اإلنابة ال قضائية وفقا لإلجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة
المطلوب منها ،وفي حالة رغبة الدولة الطالبة  -بناء على طلب صريح منها  -في تنفيذ
اإلنابة القضائية وفق طريقة رخاصة ،يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى
رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعاتها ،ويجب إرخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب
بمكان وتاريخ تنفيذ اإلنابة القضائية حتى يتسنى لألطراف المعنية أو وكالئهم حضور
التنفيذ  -متى طلبت ذلك صراحة  -ووفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة
المطلوب منها.
املادة 64
إذا اعتبر موضوع طلب اإلنابة القضائية رخارجا عن نطاق االتفاقية ،فتخطر الجهة
المطلوب منها الجهة الطالبة بذلك.
املادة 66
ال يجوز رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية إال في أي من الحالتين اآلتيتين:
 -2إذا كان تنفيذها ال يدرخل في ارختصاص السلطة القضائية.
 -1إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو النظام
العام أو اآلداب العامة فيها أو غير ذلك من مصالحها األساسية.
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وعند عدم تنفيذ اإلنابة كليا أو جزئيا ،تحاط الجهة الطالبة فورا بأسباب ذلك.
املادة 68
األشخاص املطلوب مساع شهادتهم
يستدعى األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية
المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( )11من
هذه االتفاقية.
املادة 61
يكون لإلجراءات التي تتم بطريق اإلنابة القضائية طبقا ألحكام هذه االتفاقية ،نفس
األثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.
املادة 65
ال يترتب على تنفيذ اإلنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية
رسوم أو مصروفات ،ويتحمل الشخص الجارية اإلنابة لمصلحته النفقات الالزمة لها.
وعليه أداء المصاريف التي تقدرها المحكمة المطلوب منها التنفيذ.
ويجوز أن يضمن ا لخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق باإلنابة
القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها ،ويرفق بيان المصاريف
بالمستندات المثبتة لتنفيذ اإلنابة القضائية.
ثالثا  :االعرتاف باألحكام القضائية وتنفيذها
املادة 62
تعترف كل من الدولتين باألحكام الصادرة عن محاكم الدولة األرخرى في المواد
المدنية والتجارية ،الحائزة لقوة الشيء المقضي به ،وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة
بهذا البند ،وكذا األحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية في المواد المدنية ومنها التعويض
عن األضرار ورد األموال.
وينطبق ذلك أيضا على األحكام الصادرة في مواد األحوال الشخصية (قضايا
األسرة) رخاصة النفقة وحضانة الصغير ،وعلى كل قرار يصدر في هذا الشأن من إحدى
السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو والئية.
املادة 67
تكون األحكام القضائية والقرارات الوالئية الصادرة عن السلطات القضائية إلحدى
الدولتين معترفا بها في الدولة األرخرى إذا استوفت الشروط اآلتية:
 -2إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي وقابال للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي
صدر فيها ،ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد األحوال الشخصية المتعلقة
بأداء النفقة وكذلك زيارة ورؤية الصغير متى كان قابال للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
 -1أن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد االرختصاص
المقررة في الدولة أو صادرا عن سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة ( )13من هذه
االتفاقية.
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 -8أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو اعتبروا حاضرين.
 -1أال يتضمن الحكم ما يخالف النظام األساسي أو الدستور أو النظام العام أو
اآلداب العامة أو المصالح األساسية للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.
 -4أال تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس
الوقائع إذا كانت:
أ  -معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها االعتراف متى كانت هذه
المنازعة قد رفعت إليها أوال.
ب  -صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط
الالزمة لالعتراف به.
ج  -صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط الالزمة لالعتراف به
في الدولة المطلوب منها.
املادة 6.
 - 2تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف به مختصة طبقا
لهذه االتفاقية في الحاالت اآلتية:
أ -إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه
الدولة.
ب -إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذو طبيعة تجارية أو
صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه
المؤسسة أو الفرع.
ج -إذا تعلق األمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا االرختصاص صراحة
بالنسبة لكل عقد على حدة ،وفي حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف إذا كان االلتزام
التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
د -إذا كان الفعل المرتب المسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
ه -إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع رخاص بعقار كائن بهذه الدولة.
و -إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة أو ضمنا ارختصاص محاكم هذه الدولة،
ورخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في
ارختصاصها .
ز -إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
ح -وفي مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة األسرة أو آرخر محل إلقامتها يقع في
هذه الدولة.
ط -في مسائل التركات إذا كان للشخص المتوفى ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت
وفاته.
 - 1عند بحث االرختصاص اإلقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم ،تتقيد
الدولة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير ارختصاصها ما لم
يكن الحكم قد صدر غيابيا.
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املادة 66
ال يجوز رفض االعتراف بحكم استنادا إلى أن المحكمة التي أصدرته قد طبقت
على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص
المعمول بها في الدولة المطلوب منها ،ما لم يتعلق األمر بأهلية األشخاص ،ومع ذلك
ففي هذه الحالة ،ال يجوز رفض االعتراف إذا رتبت هذه القواعد ذات النتيجة.
املادة 86
املستندات اخلاصة بطلب االعرتاف باحلكم أو تنفيذه
يجب عند طلب االعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة األرخرى تقديم ما يأتي:
 -2صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات
المختصة.
 -1شهادة بأن الحكم حائز لقوة األمر المقضي به ،ما لم يكن ذلك منصوصا عليه
في الحكم ذاته أو مشموال بالنفاذ المعجل.
 -8شهادة تفيد أن الشخص الذي ليست له أهلية للتقاضي قد مثل تمثيال قانونيا ،ما
لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
 -1في حالة الحكم الغيابي ،صورة من اإلعالن مصدقا عليها بمطابقتها لألصل أو
أي مستند آرخر من شأنه إثبات إعالن المدعى عليه إعالنا صحيحا بالدعوى الصادر فيها
الحكم.
 -4إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم ،يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة
بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة ،موقعا عليها رسميا ومختومة
بخاتم المحكمة المختصة.
املادة 84
تنفيذ احلكم
تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب
منها االعتراف أو التنفيذ للحكم ،وذلك مع عدم اإلرخالل باألحكام الواردة في هذه
االتفاقية.
املادة 86
مهمة اهليئة القضائية املختصة يف
الدولة املطلوب منها االعرتاف باحلكم أو تنفيذه
تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها االعتراف بالحكم أو
تنفيذه ،التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية،
وذلك دون التعرض لفحص الموضوع .وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت
النتيجة في قرارها.
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وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها  -حال االقتضاء  -عند
إصدار أمرها بالتنفيذ ،باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية
الالزمة له كما لو كان قد صدر في الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان
قابال للتجزئة.
املادة 88
اآلثار املرتتبة على األمر بالتنفيذ
تكون لألحكام الصادرة في إحدى الدولتين والمعترف بها ،أو التي تقرر محاكم
إحدى الدولتين نفاذها ذات آثار األحكام الصادرة من محاكم الدولة األرخرى.
املادة 81
عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين ،وأيا كانت المحكمة
المختصة بنظر أصل النزاع ،أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي في إقليم الدولة.
املادة 85
الصلح أمام اجلهات القضائية املختصة
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا ألحكام هذه
االتفاقية في أي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة األرخرى بعد التحقق من أن له قوة
السند التنفيذي في الدولة التي تم فيها ،وأنه ال يشتمل على نصوص تخالف أحكام النظام
األساسي أو الدستور أو مبادىء النظام العا م أو اآلداب العامة في الدولة المطلوب منها
االعتراف أو التنفيذ.
ويتعين عند طلب االعتراف بالصلح أو تنفيذه ،أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة
من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة
بخاتم المحكمة المختصة.
املادة 82
االعرتاف بأحكام احملكمني
تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة األرخرى ،وتنفذها
في إقليمها وذلك إذا توافرت فيها الشروط اآلتية:
 -2أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب بين األطراف يتم بموجبه الخضوع
الرختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ
عن عالقة قانونية معينة.
 -1أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه ،طبقا لقانون الدولة المطلوب
منها االعتراف أوالتنفيذ وأال يكون الحكم متعارضا مع أحكام النظام األساسي للدولة أو
الدستور أو مبادىء النظام العام أو اآلداب العامة في هذه الدولة.
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ويتعين عند طلب االعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ،أن تقدم صورة معتمدة من
الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة
التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من االتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه
األطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.
الباب الثالث
التعاون القضائي يف اجملال اجلزائي (اجلنائي)
املادة 87
االلتزامات الناشئة عن التعاون القضائي
 -2تتعهد الدولتان بالتعاون في المجال الجزائي (الجنائي) وفقا للقواعد والشروط
المبينة في هذا الباب.
 -1ال تسري أحكام هذا الباب على تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة
بعقوبات سالبة للحرية.
 -8ال يترتب على التعاون المنصوص عليه في هذا الباب ،أية رسوم أو
مصروفات.
املادة 8.
حاالت رفض التعاون القضائي يف اجملال اجلزائي (اجلنائي)
يرفض طلب التعاون القضائي في المجال الجزائي (الجنائي) في أي من الحالتين
اآلتيتين:
 -2إذا كان طلب التعاون القضائي متعلقا بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوب
منها جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بمخالفة الواجبات العسكرية .ال
يعتبر جريمة سيا سية اإلعتداء على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس
وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء أو الشروع في ذلك.
 - 1إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للدولة المطلوب منها وال
سيما بسيادتها أو بسالمتها.
وفي أي من الحالتين يجب أن يكون الرفض مسببا.
املادة 86
شكل طلب التعاون القضائي
 - 2تقدم طلبات التعاون القضائي كتابة ويجوز في الظروف المستعجلة أو بموافقة
الطرف المطلوب منه ،أن يقدم الطلب شفاهة على أن يؤكد كتابة فيما بعد.
 - 1يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:
أ -اسم الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق أو باإلجراءات القانونية ذات الصلة
بالطلب.
ب -الوقائع محل التحقيقات أو اإلجراءات ،وكذلك مواد القانون الواجب تطبيقها.
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ج -الغرض الذي قدم الطلب من أجله وطبيعة التعاون المطلوب والوقت المحدد
لتنفيذه.
د -هوية وجنسية وعنوان الشخص أو األشخاص موضوع التحقيق أو اإلجراءات
المطلوبة.
ه -في حالة طلب الحصول على أدلة أو حجز أشياء أو طلب التفتيش ،يجب أن
يتضمن الطلب بيانا باألسباب التي تدعو إلى االعتقاد بوجود األدلة أو األشياء لدى
الطرف المطلوب منه ويجب أن يكون الطلب مرفقا بأمر صادر من السلطة القضائية
المختصة.
و -في حالة طلب االستماع إلى شخص ،يجب أن يتضمن بيانا بما إذا كان
المطلوب سماع أقواله ملتزما بحلف يمين من عدمه مع بيان موضوع االستماع
المطلوب.
ز -في حالة طلب تسليم المحجوزات على سبيل اإلعارة ،يجب أن يتضمن الطلب
بيان الجهة التي سيعهد إليها باالحتفاظ وتاريخ إعادتها.
ح -الحاجة (إن وجدت) للسرية.
ط -في حالة طلب إجراءات تحفظية بخصوص متحصالت أو أدوات جريمة ،يجب
بقدر اإلمكان أن يتضمن الطلب ما يأتي:
 وصفا تفصيليا لمتحصالت أو أدوات الجريمة.
 بيانا باألسباب التي تدعو لالعتقاد بأن تلك المتحصالت أو أدوات الجريمة
أو الممتلكات متحصلة عن جريمة أو مستخدمة فيها.
 -8ال يجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض تنفيذ الطلب لمجرد أنه ال يتضمن
جميع المعلومات المشار إليها في هذه المادة ،إذا كان تنفيذ الطلب ممكنا طبقا لقانون
الدولة المطلوب منها.
 -1إذا رأت الدولة المطلوب منها إن هناك حاجة لمعلومات إضافية لكي يصبح من
الممكن تنفيذ الطلب ،يجوز لها أن تطلب تلك المعلومات.
املادة 16
تنفيذ الطلبات
 - 2تنفذ الدولة المطلوب منها  -طبقا للكيفية المقررة في تشريعاتها  -طلبات
التعاون القضائي المتعلقة بقضية جزائية (جنائية) الموجهة من السلطات القضائية
المخت صة للدولة الطالبة الهادفة إلى استكمال إجراءات التحقيق ،وكذا إلى االطالع على
حجج اإلثبات أو الملفات أو المستندات الالزمة.
وفي حالة رغبة الدولة الطالبة  -بناء على طلب صريح منها  -في تنفيذ الطلب وفق
طريقة رخاصة ،يكون للدولة المطلوب منها ذلك ،إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك
مع تشريعاتها.
 - 1يجب أن تكون الوقائع المبررة لطلب المصادرة أو الحجز ،معاقبا عليها في
كلتا الدولتين.
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 - 8يجوز للدولة المطلوب منها أن ترسل نسخا مطابقة لهذه الملفات أو المستندات،
غير أنه في حالة ما إذا طلبت الدولة الطالبة إرسال األصول بشكل صريح ،فإن طلبها
يلبى حسب اإلمكانيات المتاحة.
املادة 14
تسليم الوثائق واألشياء
 - 2يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم األوراق أو أصول الوثائق إذا
كانت ضرورية إلنجاز إجراءات جزائية (جنائية) جارية فيها ،على أن تسلم الوثائق
المطلوبة بمجرد انتهاء هذه اإلجراءات.
 - 1تعيد الدولة الطالبة ،األشياء وأصول األوراق والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب
التعاون القضائي ،في أقرب وقت ممكن ،إلى الدولة المطلوب منها ما لم تتنازل عنها
صراحة.
املادة 16
طرق اإلعالن أو التبليغ وتسليم الوثائق واألوراق
يسري في شأن اإلعالن أو التبليغ وتسليم الوثائق ذات األحكام المنصوص عليها
في المادتين ( 20و  )21من هذه االتفاقية.
املادة 18
األشخاص املطلوب مساع شهادتهم
تسري في شأن استدعاء األشخاص المطلوب سماع شهادتهم ،ذات األحكام
المنصوص عليها في المادة ( )18من هذه االتفاقية.
املادة 11
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو اخلبري
تمنح للشاهد أو الخبير مصاريف السفر واإلقامة حسب النظم المعمول بها في
الدولة الطالبة ،ويجب أن ينص في االستدعاء أو في طلب التبليغ الموجه للشاهد أو
الخبير على مقدار مصاريف السفر واإلقامة وكيفية أدائها من السلطات المختصة في
الدولة الطالبة.
ويتعين على السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الطالبة ،أن تمنح مقدما
للشاهد أو الخبير بطلب منه كل مصاريف السفر واإلقامة أو بعضها.
املادة 15
الشهود واخلرباء احملبوسون
تلتزم كل دولة بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعالنه وفقا ألحكام هذه االتفاقية
لسماع شهاد ته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو رخبيرا
بشرط موافقته سلفا على ذلك ،وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب
وقت أو في األجل الذي تحدده الدولة المطلوب منها ،فإذا انقضت مدة العقوبة المحكوم
بها على الشخص المنقول وهو موجود بإقليم الدولة الطالبة ،يفرج عنه فورا ويعامل
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معاملة األشخاص غير المحبوسين تطبيقا لهذه االتفاقية ،وذلك مع مراعاة أحكام المادة
( )11من هذه االتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه
المادة في األحوال اآلتية:
 -2إذ ا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية
(جنائية) يجرى اتخاذها فيها.
 - 1إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
 - 8إذا كانت ثمة اعتبارات رخاصة أو اعتبارات ال يمكن التغلب عليها تحول دون
نقله إلى الدولة الطالبة.
املادة 12
حصانة الشهود واخلرباء
ال يجوز إرخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعالنه بالتكليف
بالحضور أية عقوبة أو إجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب ،وإذا
رفض الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبالغ ذلك إلى الدولة
الطالبة.
وال تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير  -أيا
كانت جنسيته  -الذي حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للدولة
الطالبة في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم
الدولة المطلوب منها ،ك ما ال تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو
تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين ،إذا انقضت مدة ثالثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إرخطاره من قبل الجهة
التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل
رغم ذلك في إقليم الدولة الطالبة ،أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته ،وال تتضمن
هذه المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة ألسباب
رخارجة عن إرادته .
املادة 17
 - 2تقوم الدولة المطل وب منها ،وفي حدود سلطات الجهات القضائية ،بها بإرسال
مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها
السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جزائية (جنائية) ،ويكون
تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما
جرى عليه العمل فيها.
 - 1تخطر كل من الدولتين األرخرى باألحكام الجنائية الخاصة برعاياها المسجلة
في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وتتبادل وزارتا العدل هذه اإلرخطارات مرة
في السنة أو بصورة مستعجلة بناء على طلب إحدى الدولتين.
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الباب الرابع
تسليم املتهمني واحملكوم عليهم
املادة 1.
تتعهد الدولتان بأن تتبادال تسليم األشخاص الموجودين في إقليم أي منهما الموجه
إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة األرخرى وذلك وفقا
للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
املادة 16
األشخاص الواجب تسليمهم
 - 2الموجه إليهم اتهام القترافهم أفعاال معاقبا عليها بمقتضى قوانين الدولتين
بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على األقل.
 - 1المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة
للحرية لمدة ستة أشهر على األقل ،القترافهم أفعاال معاقبا عليها في قانون الدولة
المطلوب منها التسليم.
فإذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم غيابي ،فيتعين على الدولة الطالبة إعادة
محاكمة الشخص المطلوب تسليمه حضوريا.
ويجوز التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها
التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم ال نظير لها في قوانين
الدولة المطلوب منها التسليم .
املادة 56
اجلرائم الــيت ال جيو فيها التسليم
ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة
بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم ،وال تعتبر جريمة سياسية االعتداء على
رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو
الوزراء أو الشروع في ذلك.
 -1إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم وذلك
وفقا لقانون إحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب منها التسليم في تاريخ وصول طلب
التسليم إليها.
 - 8إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب
منها التسليم.
 - 1إذا صدر بشأن الجريمة حكم نهائي من الدولة المطلوب منها التسليم.
 - 4إذا كانت الجريمة قد ارتكبت رخارج إقليم الدولة طالبة التسليم من أجنبي عنها
وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم ال يجيز توجيه االتهام عن مثل هذه الجريمة إذا
ارتكبها أجنبي رخارج إقليمها.
 - 1إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم.
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املادة 54
اجلرائم الــيت جيو فيها رفض التسليم
يجوز رفض التسليم في الحاالت اآلتية:
 -2إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلرخالل بالواجبات
العسكرية.
 -1إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم ،موضوع اتهام في الدولة
المطلوب منها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أرخرى.
املادة 56
عدم تسليم املواطنني
ال تسلم أي من الدولتين مواطنيها ،وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة
المطلوب من أجلها التسليم ،ومع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود ارختصاصها
بتوجيه االتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة األرخرى معاقبا عليها
بعق وبة الجناية أو الجنحة في الدولتين ،وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة األرخرى
بالطريق الدبلوماسي مصحوبا بما لديها من األوراق والوثائق واألشياء والمعلومات،
وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.
املادة 58
تقديم طلب التسليم
يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلتا الدولتين وذلك بالطريق
الدبلوماسي ،ويكون مصحوبا بما يلي:
 -2أصل الحكم الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أرخرى لها القوة ذاتها
صادرة طبقا لألوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.
 - 1في حالة عدم صدور حكم يتم تقديم بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من
أجلها ،يوضح فيه بقدر اإلمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع اإلشارة إلى
المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص
المطلوب تسليمه ،وصورة من نصوص المواد القانونية المطبقة.
 - 8بيان بأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشخصية إذا أمكن وأية
عالمات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر االستطاعة.
املادة 51
الفصل يف طلبات التسليم
تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا
للقانون النافذ و قت تقديم الطلب ،وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق
الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي.
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وفي حالة القبول ،تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم ،وعليها استالم
الشخص المقرر تسليمه في التاريخ المحدد لذلك ،فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ
المحدد للتسليم ،فيجوز إرخالء سبيله بمضي رخمسة عشر يوما على هذا التاريخ.
وفي جميع األحوال ،يتم إرخالء سبيله بمضي ثالثين يوما على التاريخ المحدد
للتسليم دون إتمامه ،وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أرخرى عن الفعل أو األفعال التي
طلب التسليم من أجلها.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استالمه ،وجب على الدولة
ذات الشأن أن تخطر الدولة األرخرى بذلك قبل انقضاء األجل ،وتتفق الدولتان على أجل
نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ،وال يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن
ذات الفعل أو األفعال التي طلب التسليم من أجلها.
املادة 55
مصروفات التسليم
تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات
التسليم التي تتم في إقليمها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وتوفير الحراسة
أثناء النقل وكذا نفقات عودته إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم ،إذا ثبت عدم
مسؤوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة مصروفات مرور الشخص على أرض الدولة األرخرى.
املادة 52
احلبس املثقت للمطلوب تسليمه يف حالة االستعجال
يجوز في أحوال االستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في
الدولة الطالبة ،القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا ،وذلك إلى حين وصول
طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة ( )48من هذه االتفاقية.
يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة
المطلوب منها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أرخرى يمكن
إثباتها كتابة.
ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي.
يتعين أن يتضمن الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في
البند ( )2من المادة ( )48من هذه االتفاقية مع اإلفصاح عن نية إرسال طلب التسليم
وبيان الجريمة المطلوب عنها وتاريخ ومكان ارتكابها والعقوبة المقررة لها أوالمحكوم
بها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة.
وتحاط السلطة الطالبة دون تأرخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا لإلجراءات والقواعد المتبعة في الدولة المطلوب
منها التسليم.
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املادة 57
يجب اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقا للمادة ( )41من هذه االتفاقية إذا
لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند ( )2من المادة ()48
من هذه االتفاقية رخالل ثالثين يوما من تاريخ القبض عليه.
وال يجوز بأية حال ،أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض
عليه.
ويجوز في أي وقت اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة
المطلوب منها التسليم جميع اإلجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا
الشخص.
وال يحول اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه وتسليمه
إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
املادة 5.
معلومات تكميلية
إذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق
من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب تخطر بذلك  -عبر الطرق
الدبلوماسية  -الدولة الطالبة قبل رفض الطلب.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات.
املادة 56
تسليم األشياء املتعلقة باجلرمية
إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب ،تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء
على طلبها األشياء المتحصلة م ن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها ،والتي يمكن
أن تتخذ دليال عليها ،والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه
أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب
هروبه أو وفاته ،وكل ذلك مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم
أو للغير على هذه األشياء ،وذلك مع عدم اإلرخالل بأحكام القوانين النافذة في الدولة
المطلوب منها التسليم.
ويجب رد األشياء إلى هذه الدولة على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت
هذه الحقوق ،وذلك عقب االنتهاء من إجراءات التحقيق أو االتهام التي تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم االحتفاظ مؤقتا باألشياء المضبوطة إذا رأت
حاجتها إليها في إجراءات جزائية (جنائية) ،كما يجوز لها عند إرسالها ،أن تحتفظ بالحق
في استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.
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املادة 26
تعدد طلبات التسليم
إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون األولوية في التسليم للدولة التي
أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ،ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم
للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف ،تفضل الدولة األسبق في طلب التسليم.
أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة ،فيكون الترجيح بينها حسب ظروف
الجريمة ورخطورتها .
املادة 24
حماكمة الشخص عن جرمية أخرى غري الــيت سلم من أجلها
ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا
لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من
أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إال في األحوال اآلتية:
 -2إذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من الدولة
المسلم إليها ولم يغادرها رخالل الثالثين يوما التالية إلطالق سراحه نهائيا ،أو رخرج منها
ثم عاد إليها بارختياره.
 -1إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ،وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب
بالمستندات المنصوص عليها في المادة ( )48من هذه االتفاقية وبمحضر قضائي
يتضمن أقوال الشخص الذي تم تسليمه بشأن امتداد التسليم ،يشار فيه إلى أنه قد أتيحت
له فرصة تقديم دفاعه إلى سلطات الدولة طالبة التسليم.
املادة 26
حدوث تعديل يف تكييف الفعل موضوع اجلرمية
إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير اإلجراءات المتخذة
ضد الشخص الذي تم تسليمه ،فال يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إال إذا كانت
العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
املادة 28
تسليم الشخص إىل دولة ثالثة
ال يجوز للدولة المسلم إليها الشخص  -وذلك في غير حالة بقائه في الدولة الطالبة
أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في البند ( )2من المادة ( )12من هذه
االتفاقية -تسليمه إلى دولة ثالثة إال بناء على موافقة الدولة التي سلمته ،وفي هذه الحالة،
تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم ،طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق
المقدمة من الدولة الثالثة.
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املادة 21
تسهيل مرور األشخاص املقرر تسليمهم
توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم  -من دولة ثالثة  -إلى أي منهما
عبر أراضيها ،وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ،ويجب أن يكون
الطلب مؤيدا بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة تجيز التسليم طبقا
ألحكام هذه االتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع األحكام اآلتية:
 -2إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة ،تقوم الدولة الطالبة بإرخطار الدولة التي
ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في البند ( )2من المادة
( )48من هذه االتفاقية.
وفي حالة الهبوط االضطراري ،يترتب على هذا اإلرخطار آثار طلب القبض
والحبس المؤقت المشار اليهما في المادة ( )41من هذه االتفاقية ،وتوجه الدولة الطالبة
طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
 -1إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا
بالمرور ،فإذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي األرخرى تسليم
الشخص فال يتم هذا المرور إال بعد اتفاق الدولتين بشأنه.
املادة 25
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق
أو احملاكمة عن جرمية أخرى لدى الدولة املطلوب منها التسليم
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في
الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة غير تلك التي من أجلها طلب التسليم ،وجب
على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها
فيه ،وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من المادة ( )41من هذه
االتفاقية ،وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في
الدولة المطلوب منها التسليم ،ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام
الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها.
وال تحول أحكام هذه المادة دون إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات
القضائية في الدولة الطالبة ،على أن تتعهد كتابة بإعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات
قرارها في شأنه.
املادة 22
اإلعفاء من التصديق
تعفى جميع الوثائق المنصوص عليها في هذا الباب من التصديق متى كانت
مختومة بخاتم رسمي من الجهة المختصة.
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الباب اخلامس
نقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
املادة 27
في تطبيق أحكام هذا الباب ،يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل
منها:
 -2دولة اإلدانة :الدولة التي صدر فيها حكم اإلدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
 -1دولة التنفيذ :الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها
ضده .
 -8المحكوم عليه :كل مواطن إلحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي باإلدانة
بعقوبة سالبة للحرية في إقليم الدولة األرخرى ،يكون محبوسا لغرض تنفيذه.
املادة 2.
تتعهد كل من الدولتين بنقل مواطني الدولة األرخرى المحكوم عليهم (المحبوسين)
بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولتهم ،وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا
الباب وذلك بناء على موافقة المحكوم عليهم.
املادة 26
على دولة اإلدانة ،أن تخطر كل محكوم عليه محبوس ،ممن تسري عليه أحكام هذا
الباب.
ويجب إرخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب
النقل.
املادة 76
تسري أحكام هذا الباب إذا توافرت الشروط اآلتية:
 -2أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية
بموجب تشريع كل من الدولتين.
 -1أن يكون الحكم القضائي الصادر باإلدانة باتا وواجب التنفيذ.
 -8أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
 -1أال تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة ،ويجوز
في أحوال استثنائية ،أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة
واجبة التنفيذ أقل من ذلك.
املادة 74
طلبات النقل واإلجابة عليها
يجوز تقديم طلب النقل من أي من:
 -2المحكوم عليه شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني الذي له أن يقدم الطلب إلى
إحدى الدولتين.
 -1دولة اإلدانة.
 -8دولة التنفيذ.
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ويقدم طلب النقل كتابة ،متضمنا هوية المحكوم عليه ومكان إقامته بدولة اإلدانة
ومحل إقامته في دولة التنفيذ.
املادة 76
الوثائق املعز ة للطلب
يكون طلب النقل مصحوبا بما يأتي:
 - 2موافقة المحكوم عليه على النقل وفقا ألحكام المادة ( )41من هذه االتفاقية.
 - 1النسخة األصلية للحكم الصادر باإلدانة أو صورة رسمية منه مصحوبة بشهادة
دالة على صيرورته باتا وقابال للتنفيذ.
 - 8بيان بظروف الجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني.
 - 1بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها ومدة الحبس
االحتياطي التي تم قضاؤها.
 - 4المعلومات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم
اإلدانة.
وتحيط دولة التنفيذ دولة اإلدانة علما قبل طلب النقل ،بالحد األقصى للعقوبة المقرر
في تشريعها عن األفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة األرخرى غير كافية
للفصل في طلب النقل ،كان لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
املادة 78
ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل
في الدولة األرخرى ،وعلى دولة اإلدانة أن تحيط دولة التنفيذ بقبول طلب النقل وإجراءات
تنفيذه ،فإذا رفضت الطلب ،تعين أن يكون الرفض مسببا.
املادة 71
يتعين أن يوافق المحكوم عليه على النقل ،وأن يكون على علم كامل باآلثار
المترتبة عليه.
وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا إما لسنه أو لحالتيه
الصحية أو العقلية ،تصدر هذه الموافقة من ممثله القانوني طبقا لقانون دولة اإلدانة.
وفي جميع األحوال تدون الموافقة كتابة.
املادة 75
ال يجوز نقل المحكوم عليهم في أي من الحاالت التالية:
 -2إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها
العام.
 -1إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة في
دولة التنفيذ.
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 -8إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها نهائيا في دولة التنفيذ ،إذا كانت هذه العقوبة
قد نفذت أو سقطت بالتقادم طبقا لتشريع هذه الدولة.
 -1إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة
التنفيذ.
 -4إذا كانت اإلدانة قد صدرت عن جريمة ،تعتبر لدى دولة التنفيذ جريمة إرخالل
بالواجبات العسكرية .
املادة 72
يجوز رفض نقل المحكوم عليه في أي من الحاالت التالية:
 - 2إذا قررت السلطا ت المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك اإلجراءات الجزائية
(الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بأال وجه إلقامة الدعوى عن ذات األفعال الصادر
بشأنها حكم اإلدانة.
 -1إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
 -8إذا كانت األفعال التي صدر عنها حكم اإلدانة محال إلجراءات جزائية
(جنائية) تباشر في دولة التنفيذ.
 -1إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية
والتعويضات واألحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها .
 - 4إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة وليست له إقامة دائمة في دولة
التنفيذ ،وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب األفعال التي كانت محال لحكم اإلدانة.
 -1إذا كان الحد األقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون
دولة التنفيذ أقل على نحو ال تتناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة اإلدانة.
املادة 77
تحيط دولة التنفيذ دولة اإلدانة بالمعلومات اآلتية المتعلقة بتنفيذ حكم اإلدانة:
 -2إذا اعتبرت أن حكم اإلدانة قد تم تنفيذه قبل انتهاء مدة العقوبة.
 -1إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء المدة المحكوم بها.
 -8إذا طلبت منها دولة اإلدانة تقريرا رخاصا .
املادة 7.
 - 2تكون نفقات النقل على الدولة الطالبة ،ومع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت
كلها في إقليم الدولة األرخرى.
 -1إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في وسعه أداء نفقاته فإن
دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.
 - 8يكون توفير الحراسة أثناء النقل على الدولة التي تتحمل نفقات النقل ،وفي
الحالة المشار إليها في البند ( )1من هذه المادة يقع هذا االلتزام على دولة التنفيذ ،وال
يجوز لدولة التنفيذ بأي حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة
المحكوم عليه.
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املادة 76
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد اآلتية:
 - 2تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب
منها مدة التوقيف (الحبس االحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
 -1إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد ،من حيث طبيعتها أو مدتها ،عن تلك
المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ لألفعال ذاتها ،تستبدل سلطتها القضائية
المختصة العقوبة السالبة للحرية المناظرة طبقا لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل
بالعقوبة إلى الحد األقصى الواجب التطبيق في قانونها.
 - 8ال يجوز أن تشدد العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن
العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة اإلدانة ،وال أن تجاوز الحد األقصى المقرر
لها في قانون دولة التنفيذ.
 - 1يتم تنفيذ العقوبة طبقا ألنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ ،وتختص
وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ ،وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة
اإلدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم اإلدانة.
املادة .6
 - 2في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة اإلدانة تكون له
في دولة التنفيذ نفس اآلثار القانونية التي لألحكام الصادرة فيها في المواد العقابية.
 - 1في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة ،فإن على دولة اإلدانة أن تقوم
في أقرب وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ .
 -8إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة
تستعيد حقها في أن تنفذ عليه الجزء الباقي من العقوبة.
 - 1ينتهي كل حق لدولة اإلدانة في التنفيذ ،إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة
المحكوم بها عليه ،أو أعفي منها نهائيا.
 - 4يجب على دولة التنفيذ أن توقف  -بمجرد قبول طلب النقل  -كافة اإلجراءات
الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية والمختصة عن ذات
الجريمة ،وال يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص
المنقول طبقا ألحكام هذه االتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم اإلدانة.
وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة ،إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم
عليه بها ،أو أعفي منها نهائيا.
املادة .4
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أي من الدولتين ،كما يسري عليه
العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة اإلدانة أو العفو الخاص الصادر من
الجهة المختصة في دولة التنفيذ بموافقة دولة اإلدانة.

218

املادة .6
تختص دولة اإلدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم اإلدانة.
املادة .8
تحيط دولة اإلدانة ،دون إبطاء ،دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه
إنهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها.
املادة .1
ال يجوز القبض على المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى دولة التنفيذ ،تطبيقا ألحكام
هذا الباب أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة ،أو تسليمه لدولة أرخرى ،بسبب أية
أفعال ارتكبها قبل نقله ،ولم يطلب نقله من أجلها ،أو ألية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
وال يطبق حكم الفقرة األولى من هذه المادة ،في الحالتين اآلتيتين:
 -2إذا وافقت دولة اإلدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة أو التسليم أو تنفيذ
العقوبة.
 -1إذا تم النقل بطريقة قانونية ،ولم يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد
مضي الثالثين يوما التالية إلرخالء سبيله ،أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.
الباب السادس
أحكام ختامية
املادة .5
التشاور
للسلطات المختصة بكل من الدولتين ،إذا ارتأت مصلحة في ذلك أن تعمد شفويا أو
كتابة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق هذه االتفاقية بصفة عامة أو بخصوص
حالة معينة.
ويمكن لكل دولة المطالبة بعقد اجتماع رخبراء يمثلون الجهات المختصة لكل من
الدولتين لمناقشة كل مسألة متعلقة بحالة معينة.
املادة .2
أي رخالف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه االتفاقية ،تتم تسويته باالتصال
المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين أو بالطرق الدبلوماسية.
املادة .7
تعمل كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان على اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ ،وتخطر كل دولة الدولة األرخرى كتابة باستكمال
اإلجراءات التي يتطلبها دستورها أو نظامها األساسي لسريان هذه االتفاقية.
ويبدأ العمل بها بعد مضي ستين يوما من تاريخ آرخر إرخطار.
ويكون ألي من الدولتين إنهاء العمل بهذه االتفاقية في أي وقت بإرخطار كتابي
للدولة األرخرى بالطرق الدبلوماسية ،وال يسري هذا اإلنهاء إال بعد انقضاء سنة من
تاريخ هذا اإلرخطار.
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حررت هذه االتفاقية في الرباط بتاريخ  6من محرم  2131هـ ،الموافق
 1020/21/21م من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها من ممثلي
الحكومتين المفوضين بذلك8
عن
حكومة المملكة المغربية
محمد الطيب النا صري
وزير العدل
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عن
حكومة سلطنة عمان
عبدهللا بن ناصر البكري
وزير القوى العاملة

اتفاقية الرياض العربية
للتعاون القضائي
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ظهري شريف رقم  48..8486صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس)6644
1
بنشراتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي املوقعة بالرياض يف  2أبريل 46.8
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بالرياض في  1أبريل 2638؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على االتفاقية المذكورة ،الموقع
بتونس في  80مارس ،2634
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية الرياض العربية للتعاون
القضائي الموقعة بالرياض في  1أبريل .2638
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1( 2181أغسطس.)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
*

*

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
إن حكومات:
المملكة األردنية الهاشمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
 1الجريدة الرسمية عدد  1044الصادرة بتاريخ  10رجب  22( 2188يونيو  )1021ص .8412
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دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى
تحقيقه انطالقا نحو الوحدة العربية الشاملة ،واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين
الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شامال لكل المجاالت القضائية على نحو يستطيع أن
يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق عالقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجاالت
القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ،وتنفيذا لإلعالن الصادر عن
المؤتمر العربي األول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في
الفترة من  21 -21ديسمبر  /كانون أول .2644
قد اتفقت على ما يأتي:
الباب األول
أحكام عامة
مادة 4
تبادل املعلومات
تتبادل وزارات العدل لدى األطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات
النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجالت التي تنشر فيها
األحكام القضائية ،كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ،وتعمل على اتخاذ
اإلجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين األنظمة القضائية
لدى األطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 6
تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة املتخصصة
تشجع األطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع
متصلة بالشريعة اإلسالمية الغراء في مجاالت القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة
التطور التشريعي والقضائي في كل منها ،وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها
في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم األطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وباألطر العلمية المؤهلة المركز العربي
للبحوث القانونية والقضائية ليقوم بدوره كامال في توثيق وتنمية التعاون العربي في
المجالين القانوني والقضائي.
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وتجرى المراسالت المتعلقة بكل هذه األمور مباشرة بين وزارات العدل على أن
تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسالت.
مادة 8
ضمانة حق التقاضي
يتمتع مواطنو األطراف المتعاقدة دارخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات
القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ،وال يجوز بصفة رخاصة أن تفرض عليهم أية
ضمان ة شخصية أو عينية بأي وجه كان ،لكونهم ال يحملون جنسية الطرف المتعاقد
المعني أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم دارخل حدوده.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على األشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا
لقوانين كل طرف من األطراف المتعاقدة.
مادة 1
املساعدة القضائية
يتمتع مواطنو األطراف المتعاقدة دارخل حدود كل منها بالحق في الحصول على
المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل
إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد األطراف المتعاقدة ،أما إذا كان يقيم في بلد آرخر
فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات
تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
مادة 5
تبادل صحف احلالة اجلنائية
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد
آرخر بيانات عن األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو األشخاص المولودين
أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا للتشريع
الدارخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق واالدعاء
لدى أي من األطراف المتعاقدة ،يجوز ألي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من
الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص
الموجه إليه االتهام.
وفي غير حالة االتهام يجوز للهيئات القضائية أو اإلدارية لدى أي من األطراف
المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)
الموجودة لدى الطرف المتعاقد اآلرخر ،وذلك في األحوال والحدود المنصوص عليها في
تشريعه الدارخلي.
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الباب الثاني
إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية ،وتبليغها
مادة 2
يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية واجلزائية
وقضايا األحوال الشخصية
ترسل الوثائق واألوراق ،القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية
والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية المطلوب إعالنها أو تبليغها إلى
أشخاص مقيمين لدى أحد األطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف
القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعالمه أو تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية
مباشرة عن طريق وز ارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم اإلرخالل بأحكام
المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخالف حول جنسية المرسل إليه ،يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف
المتعاقد المطلوب اإلعالن أو التبليغ في إقليمه.
ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من األطراف المتعاقدة طبقا ألحكام
هذه االتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب اإلعالن أو التبليغ.
مادة 7
حالة عدم اختصاص اجلهة املطلوب إليها اإلعالن أوالتبليغ
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية
أو ت بليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا
تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ،وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة .
مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ والبيانات اخلاصة بهذه املرفقات
يجب أن ترفق الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على
البيانات التالية:
أ) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية؛
ب) نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعالنها أو تبليغها؛
ج) االسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه،
وجنسيته إن أمكن ،والمقر القانوني لألشخاص المعنوية وعنوانها ،واالسم الكامل لممثلها
القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو
القانونية المطبقة عليها.
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مادة 6
إعالن أو تبليغ األشخاص املقيمني لدى طرف متعاقد
ال تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من األطراف المتعاقدة
المقيمين في إقليم أي من األطراف األرخرى ،في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى األشخاص
المقيمين فيه جميع الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو
التجارية أو اإلدارية أو األحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشأن اإلجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي
يتم فيه اإلعالن أو التبليغ.
مادة 46
حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ
ال يجوز رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ وفقا ألحكام هذه االتفاقية إال إذا رأى
الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام
فيه.
وال يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي
بارختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه ال يعرف األساس القانوني
الذي يبنى عليه موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ ،تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإرخطار الجهة الطالبة فورا
مع بيان أسباب الرفض.
مادة 44
طريقة اإلعالن أو التبليغ
يجري إعالن أو تبليغ الوثائق واألوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه ذلك ،وفقا لألحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى
المطلوب إعالنه أو إبالغه إذا قبلها بارختياره.
ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا لطريقة رخاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط
أال تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهات المطلوب إليها القيام بذلك.
مادة 46
طريقة تسليم الوثائق واألوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق
واألوراق على تسليمها إلى المطلوب إعالنه أو إبالغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعالنه أو إبالغه على صورة الوثيقة أو الورقة
وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ
التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ،وعند االقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعالنه أو إبالغه أو
الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
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مادة 48
الرسوم واملصروفات
ال يرتب إعالن أو إبالغ الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية للجهة
المطلوب إليها اإلعالن والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث
اإلنابة القضائية
مادة 41
جماالت اإلنابة القضائية
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آرخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه
بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة رخاصة سماع شهادة الشهود وتلقي
تقارير الخبراء ومناقشتهم ،وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 45
يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية واجلزائية
وقضايا األحوال الشخصية
أ  -ترسل طلبات اإلنابة القضا ئية في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا
األحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة
المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة لدى أي طرف متعاقد آرخر ،فإذا تبين عدم ارختصاصها تحيل
الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل،
وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
وال يحول ما تقدم دون السماح لكل من األطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها،
في القضايا المشار إليها آنفا ،مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين ،وفي
حالة الخالف حول جنسية الشخص المراد سماعه ،يتم تحديدها وفق قانون الطرف
المتعاقد المطلوب تنفيذ اإلنابة القضائية لديه.
ب  -ترسل طلبات اإلنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي
من األطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة 42
حتديد طلب اإلنابة القضائية وبياناته
يحرر طلب اإلنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون
مؤررخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر األوراق المرفقة به ،وذلك
دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه األوراق.
ويتضمن طلب اإلنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة
المطلوب إليها التنفيذ ،وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة
المطلوب تنفيذها ورخاصة أسماء الشهود ،ومحال إقامتهم واألسئلة المطلوب طرحها
عليهم.
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مادة 47
حاالت رفض أو تعذر تنفيذ طلبات اإلنابة القضائية
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات اإلنابة القضائية التي ترد إليها وفقا ألحكام
هذه االتفاقية ،وال يجوز لها رفض تنفيذها إال في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا كان هذا التنفيذ ال يدرخل في ارختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد
المطلوب إليه التنفيذ؛
ب  -إذا كان من الشأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك،
أو بالنظام العام فيه؛
ج  -إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ،تقوم الجهة المطلوب
إليها تنفيذ الطلب بإرخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة األوراق وبيان األسباب التي
دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 4.
طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية
يتم تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا لإلجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف
المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب  -بناء على طلب صريح منه -في تنفيذ
اإلنابة القضائية وفق شكل رخاص ،يتعين على الطلب المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة
رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة  -إرخطارها في وقت مناسب بمكان
وتاريخ تنفيذ اإلنابة القضائية حتى يتسنى لألطراف المعنية أو وكالئهم حضور التنفيذ،
وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة 46
األشخاص املطلوب مساع شهادتهم
يكلف األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف
المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 66
األثر القانوني لإلنابة القضائية
يكون لإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية وفقا ألحكام هذه االتفاقية األثر
القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
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مادة 64
رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية
ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية ،الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا
أتعاب الخبراء ،إن كان لها مقتضى ،ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ،ويرسل
بها بيان مع ملف اإلنابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ اإلنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا
لقوانينه الرسوم المقررة على األوراق التي تقدم أثناء تنفيذ اإلنابة.
الباب الرابع
حضور الشهود واخلرباء يف القضايا اجلزائية
مادة 66
حصانة الشهود واخلرباء
كل شاهد أو رخبير  -أيا كانت جنسيته  -يعلن بالحضور لدى أحد األطراف
المتعا قدة ،ويحضر بمحض ارختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف
المتعاقد الطالب ،يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو
حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على درخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إرخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل
حضوره ألول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء  80يوما على تاريخ
استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن
يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك ألسباب رخارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض
ارختياره بعد أن غادره.
مادة 68
مصروفات سفر وإقامة الشاهد واخلبري
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر واإلقامة وما فاته من أجرأو
كسب من الطرف المتعاقد الطالب ،كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير اإلدالء برأيه
ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات واألنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق اإلعالن المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف
المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 61
الشهود واخلرباء احملبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه  -الذي يتم إعالنه وفقا ألحكام
هذه االتفاقية  -للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آرخر يطلب سماع
شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو رخبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
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ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في
األجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه ،وذلك مع مراعاة أحكام المادة  11من
هذه االتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة،
أن يرفض نقله في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب
إجراءات جزائية يجري اتخاذها؛
ب  -إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه؛
ج  -إذا كانت ثمة اعتبارات رخاصة أو اعتبارات ال يمكن التغلب عليها تحول دون
نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب اخلامس
االعرتاف باألحكام الصادرة يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية
وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها
مادة 65
قوة األمر املقضي به
أ  -يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار  -أيا كانت تسميته  -يصدر
بناء على إجراءات قضائية أو والئية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد األطراف
المتعاقدة.
ب  -مع مراعاة نص المادة  80من هذه االتفاقية ،يعترف كل من األطراف
المتعاقدة باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آرخر في القضايا المدنية بما في
ذلك األحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ،وفي القضايا التجارية
والقضايا اإلدارية وقضايا األحوال الشخصية ،الحائزة لقوة األمر المقضي به وينفذها في
إقليمه وفق اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ األحكام المنصوص عليها في هذا الباب ،وذلك إذا
كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد االرختصاص
القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو التنفيذ أو
مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ،وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه
االعتراف أو التنفيذ ال يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف آرخر دون غيرها باالرختصاص
بإصدار الحكم.
ج  -ال تسري هذه المادة على:
 األحكام ال تي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو
التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
 األحكام التي يتنافى االعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات واالتفاقات الدولية
المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
 اإلجراءات الوقتية والتحفظية واألحكام الصادرة في قضايا اإلفالس
والضرائب والرسوم.
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مادة 62
االختصاص يف حالة النزاع حول أهلية
الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب
مختصة في قضايا األهلية واألحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا
الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 67
االختصاص يف حالة احلقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل
في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 6.
حاالت اختصاص حماكم الطرف املتعاقد الصادر فيه احلكم
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين  11و  14من هذه االتفاقية تعتبر
محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحاالت اآلية:
أ  -إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح
الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب  -إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع
ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ،وكانت قد
أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج  -إذا كان االلتزام التعاقدي موضوع التراع قد نفذ ،أو كان واجب التنفيذ لدى
ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د  -في حاالت المسؤولية غير العقدية ،إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع
في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ  -إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة الرختصاص محاكم ذلك
الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق االتفاق على
ارختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد ال يحرم مثل هذا االتفاق.
و  -إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم
ارختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز  -إذا تعلق األمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر
الطلب األصلي بموجب نص هذه المادة.
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مادة 66
مدى سلطة حماكم الطرف املتعاقد املطلوب إليه االعرتاف باحلكم أو تنفيذه
عند حبث األسباب الــيت بين عليها اختصاص حماكم الطرف املتعاقد اآلخر
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه ،عند بحث
األسباب التي بني عليها ارختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلرخر ،بالوقائع الواردة في
الحكم التي استند إليها في تقرير االرختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 86
حاالت رفض االعرتاف باحلكم
يرفض االعتراف بالحكم في الحاالت اآلتية:
أ  -إذا كان مخالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو
اآلداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف.
ب  -إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعالنا
صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج  -إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف الخاصة
بالتمثيل القانوني لألشخاص عديمي األهلية أو ناقصيها.
د  -إذا كان التراع الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محال لحكم
صادر في الموضوع بين الخصو م أنفسهم ويتعلق بذات الحق محال وسببا وحائزا لقوة
األمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو لدى طرف متعاقد
ثالث ،ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف.
هـ  -إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محال لدعوى
منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بين الخصوم أنفسهم
ويتعلق بذات الحق محال وسببا ،وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف
المتعاقد األرخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي
صدر عنها الحكم المشار إليه.
وللج هة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعي
القواعد القانونية في بلدها.
مادة 84
تنفيذ احلكم
أ  -يكون الحكم الصادر من محاكم أحد األطراف المتعاقدة والمعترف به من
األطراف المتعاقدة األرخرى طبقا ألحكام هذه االتفاقية ،قابال للتنفيذ لدى ذلك الطرف
المتعاقد اآلرخر متى كان قابال للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي
أصدرته.
ب  -تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف
المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم ،وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية
بغير ذلك.
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مادة 86
مهمة اهليئة القضائية املختصة لدى الطرف املتعاقد
املطلوب إليه االعرتاف باحلكم أو تنفيذه
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه
االعتراف بالحكم أو تنفيذه ،على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط
المنصوص عليها في هذه االتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع .وتقوم هذه
الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لـدى الطرف المتعــاقد المطلوب إليـه االعتراف
بالحــكم  -حال االقتضاء -عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير الالزمة لتسبغ على
الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد
تنفيذه لديه.
ويجوز أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان
قابال للتجزئة.
مادة 88
اآلثار املرتتبة على األمر بالتنفيذ
تسري آثار األمر بالتنفيذ على ج ميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف
المتعاقد الذي صدر فيه.
مادة 81
املستندات اخلاصة بطلب االعرتاف باحلكم أو تنفيذه
يجب على الجهة التي تطلب االعتراف بالحكم لدى أي من األطراف المتعاقدة
األرخرى تقديم ما يلي:
أ -صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب -شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة األمر المقضي به ما لم يكن ذلك
منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج -صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها لألصل أو أي مستند آرخر
من شأنه إثبات إعالن المدعى عليه إعالنا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في
حالة الحكم الغيابي.
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعاله صورة مصدقة من
الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة
بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أرخرى ،باستثناء
المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
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مادة 85
الصلح أمام اهليئات املختصة
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا ألحكام هذه
االتفاقية لدى أي من األطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم األطراف
المتعاقدة األرخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد
فيه ،وأنه ال يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو أحكام الدستور أو
النظام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالصلح أو تنفيذه.
ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة
منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ( )81من هذه االتفاقية.
مادة 82
السندات التنفيذية
السند ات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى
األطراف المتعاقدة األرخرى طبقا لإلجراءات المتبعة بالنسبة لألحكام القضائية إذا كانت
رخاضعة لتلك اإلجراءات ويشترط أال يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية أو الدستور أو النظ ام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه
التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد
اآلرخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها،
أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ( )81من هذه االتفاقية.
مادة 87
أحكام احملكمني
مع عدم اإلرخالل بنص المادتين  13و  80من هذه االتفاقية يعترف بأحكام
المحكمين وتنفذ لدى أي من األطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا
الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه وال يجوز
للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في
موضوع التحكيم وال أن ترفض تنفيذ الحكم إال في الحاالت اآلتية:
أ -إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو تنفيذ الحكم ال يجيز
حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب -إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح
نهائيا.
ج -إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون
الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
د -إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
224

هـ -إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام
أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة
معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة
التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل األطراف بموجبه الخضوع الرختصاص
المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في
عالقة قانونية معينة ،يجب تقديم صورة معتمدة من االتفاق المشار إليه.
الباب السادس
تسليم املتهمني واحملكوم عليهم
مادة 8.
األشخاص املوجه إليهم اتهام أو احملكوم عليهم
يتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة أن يسلم األشخاص الموجودين لديه الموجه
إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من
األطراف المتعاقدة األرخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة 86
تسليم املواطنني
يجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في
الحدود التي يمتد إليها ارختصاصه ،بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من
األطراف المتعاقدة األرخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة
للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه
الطرف المتعاقد اآلرخر طلبا بالمالحقة مصحوبا بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات
التي ت كون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة 16
األشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا بالنسبة لألشخاص اآلتي بيانهم:
أ -من وجه إليهم االتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين
المتعاقدين -طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم -بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو
بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين -أيا كان الحدان األقصى واألدنى في تدرج العقوبة
المنصوص عليها.
ب -من وجه إليهم االتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد
المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة لألفعال لدى الطرف المتعاقد طالب
التسليم ال نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم .إذا كان األشخاص
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المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف المتعاقد
آرخر يقرر نفس العقوبة.
ج -من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة
سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
د -من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل
غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة ال نظير لها
في قوانينه ،إذا كان من مواطني الطرف الم تعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف
متعاقد آرخر يقرر نفس العقوبة.
مادة 14
اجلرائم الــيت ال جيو فيهاالتسليم
ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية:
أ -إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية
النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب -إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلرخالل بواجبات
عسكرية.
ج -إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
إال إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت
قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د -إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
هـ -إذا كانت الدعوى ،عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت
بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و -إذا كانت الجريمة قد ارتكبت رخارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص ال
يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ال يجيز توجيه االتهام
عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت رخارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
ز -إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح -إذا كان قد سبق توجيه االتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب
إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه االتفاقية ال تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار
إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي -الجرائم اآلتية:
 - 1التعدي على ملوك ورؤساء األطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو
فروعهم.
 - 2التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى األطراف المتعاقدة.
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 - 3القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو وسائل
النقل والمواصالت.
مادة 16
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يق دم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى
الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما
يأتي:
أ -بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته
إن أمكن.
ب -أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أرخرى لها نفس القوة
الصادرة من الجهات المختصة ،أو أصل حكم اإلدانة الصادر طبقا لألوضاع المقررة في
قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة
لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج -مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب األفعال المطلوب التسليم من أجلها
وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه
المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
مادة 18
توقيف الشخص املطلوب تسليمه توقيفا مثقتا
يجوز في أحوال االستعج ال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد
الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب
التسليم والمستندات المبينة في المادة  11من هذه االتفاقية .ويبلغ طلب القبض أو التوقيف
المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرة
بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أرخرى يمكن إثباتها كتابة .ويجب أن يتضمن
الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ،11
مع اإلفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة
المقررة لها أو المحكوم بها ،وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ،وأوصاف الشخص
المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ،ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية
طبقا ألحكام المادة  11من هذه االتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأرخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
مادة 11
اإلفراج عن الشخص املطلوب تسليمه
يجب اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب
إليه التسليم رخالل  80يوما من تاريخ القبض عليه ،الوثائق المبينة في البند (ب) من
المادة  11من هذه االتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
وال يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت  10يوما من تاريخ بدئه.
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ويجوز في أي وقت اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع اإلجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون
فراره.
وال يمنع اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه
إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة 15
اإليضاحات التكميلية
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية
ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا
النقص ،يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد
المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه اإليضاحات.
مادة 12
تعدد طلبات التسليم
إذ تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون
األولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد
الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه ،ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب
تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد األسبق في طلب التسليم .أما إذا كانت
طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة
ورخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه.
وال تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في
الطلبات المقدمة إليه من مختلف األطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع
الظروف.
مادة 17
تسليم األشياء املتحصلة عن اجلرمية
أو املستعملة فيها أو املتعلقة بها
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب -بناء
على طلبه -األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن
أن تتخذ دليال عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه
أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب
هربه أو وفاته ،وكل ذلك مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه
التسليم أو للغير على هذه األشياء ،ومع عدم اإلرخالل بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم ،ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
228

على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب
االنتهاء من إجراءات االتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف ال متعاقد المطلوب إليه التسليم االحتفاظ مؤقتا باألشياء المضبوطة
إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في
استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة 1.
الفصل يف طلبات التسليم
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من األطراف المتعاقدة في طلبات التسليم
المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد
الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف
المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في
التاريخ والمكان المحددين لذلك.
فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز اإلفراج عنه بعد
مرور  24يوما على هذا التاريخ ،وعلى أية حال فإنه يتم اإلفراج عنه بانقضاء  80يوما
على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ،وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أرخرى عن الفعل
أو األفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف
المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد اآلرخر بذلك قبل انقضاء األجل ويتفق
الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ،وال يجوز
المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو األفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة 16
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو احملاكمة عن جرمية أخرى
لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم
إذا كان ثمة إتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه ،أو كان محكوما عليه لدى
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة رخالف تلك التي طلب من أجلها
التسليم ،وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ،وأن يخبر
الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  13من هذه
االتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف
المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما ،حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها،
ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة  13المشار إليها.
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وال تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام
الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن
تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
مادة 56
وقوع تعديل يف تكييف الفعل موضوع اجلرمية
الــيت سلم الشخص املطلوب من أجلها
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل
في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فال يجوز
توجيه اتهام إليه أو محاكمته إال إ ذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح
التسليم.
مادة 54
حسم مدة التوقيف املثقت
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف االحتياطي) الحاصل استنادا إلى المادة 18
من هذه االتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد
طالب التسليم.
مادة 56
حماكمة الشخص عن جرمية أخرى غري الــيت سلم من أجلها
ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا
لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها
والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إال في الحاالت اآلتية:
أ -إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف
المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره رخالل  80يوما بعد اإلفراج عنه نهائيا أو رخرج منه وعاد
إليه بارختياره.
ب -إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد
مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة  11من هذه االتفاقية وبمحضر قضائي
يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة
تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
مادة 58
تسليم الشخص إىل دولة ثالثة
ال يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة ،في غير الحالة
المنصوص عليها في البند (أ) من المادة  41من هذه االتفاقية إال بناء على موافقة
الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه ،وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه
ا لتسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق
المقدمة من الدولة الثالثة.
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مادة 51
تسهيل مرور األشخاص املقرر تسليمهم
توافق األطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة
أرخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ،ويجب أن يكون الطلب مؤيدا
بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا
ألحكام هذه االتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد اآلتية:
أ -إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإرخطار الدولة
التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة  11من هذه
االتفاقية.
وفي حالة الهبوط االضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا ألحكام المادة
 18من هذه االتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا
بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة إلى الدولة التي
هبطت الطائرة في أراضيها.
ب -إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم
طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب
هي األرخرى بتسليمه فال يتم هذا المرور إال بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك
الدولة بشأنه.
مادة 55
تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف
املتعاقد املوجود يف إقليمه احملكوم عليه
يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية ل مدة تقل عن سنة في إقليم أحد
األطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي
أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 52
مصروفات التسليم
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على
إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات
مرور الشخص رخارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى
المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
مادة 57
تنسيق إجراءات طلب التسليم مع املكتب العربي للشرطة اجلنائية
تتولى األطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه
االتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي
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للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب االتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية
إنشاء المنظمة .وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إرخطار مكتب المنظمة
للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
الباب السابع
تنفيذ عقوبات احملكوم عليهم لدى الدول التـي ينتمون إليها
مادة 5.
شروط التنفيذ
يجوز تنفيذ األحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى
أحد األطراف المتعاقدة في إقليم أي من األطراف األرخرى الذي يكون المحكوم عليه من
مواطنيه ،بناء على طلبه ،إذا توافرت الشروط اآلتية:
أ -أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية ال تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو
القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
ب -أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم طبقا للمادة
( )12من هذه االتفاقية.
ج -أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب
التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية ال تقل مدتها عن ستة أشهر.
د -أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم
والمحكوم عليه.
مادة 56
احلاالت الــيت ال جيو فيها التنفيذ
ال يجوز تنفيذ األحكام الجزائية في الحاالت اآلتية:
أ -إذ ا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ال يتفق ونظام
التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ب -إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر
لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ج -إذا كانت العقوبة تعد من تدابير اإلصالح والتأديب أو الحرية المراقبة أو
العقوبات الفرعية واإلضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
مادة 26
تنفيذ العقوبة
يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
على أن تحسم منها مدة التوقيف ا الحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة
ذاتها.

232

مادة 24
آثار العفو العام أو العفو اخلاص
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى
الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
وال يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه،
أرخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه
لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
وإذا لم يتقدم بهذا الطلب رخالل  24يوما من تاريخ إبالغه بهذا اإلرخطار يعتبر أنه
صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
مادة 26
تقديم طلب تنفيذ احلكم وإجراءاته والفصل فيه
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق اإلجراءات
المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر
الحكم.
مادة 28
تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية املنصوص عليها
يف قانون الطرف املتعاقد طالب التنفيذ
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة
المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو
على نظيرها.
مادة 21
مصروفات النقل والتنفيذ
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى
إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف األرخير مصروفات تنفيذ العقوبة
المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية
المقتضيات المنصوص عليها في المادة .44
الباب الثامن
األحكام اخلتامية
مادة 25
اختاذ اإلجراءات الداخلية الال مة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ
تعمل كل جهة معنية لدى األطراف الموقعة على اتخاذ اإلجراءات الدارخلية
إلصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية الالزمة لوضع هذه االتفاقية موضع
التنفيذ.
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مادة 22
التصديق والقبول واإلقرار
تكون هذه االتفاقية محال للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من األطراف الموقعة
وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في
موعد أقصاه  80يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار وعلى األمانة العامة
إبالغ سائر الدول األعضاء واألمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد
الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 27
سريان االتفاقية
تسري هذه االتفاقية بعد مضي  80يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو
قبولها أو إقرارها من ثلث الدول األعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 2.
االنضمام إىل االتفاقية
يجوز ألي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على االتفاقية أن تنظم إليها
بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة االنضمام مرتبطة بهذه االتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها
عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي  80يوما من تاريخ اإليداع.
مادة 26
أحكام االتفاقية ملزمة ألطرافها
أ -تكون أحكام هذه االتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فال يجوز لطرفين أو
أكثر من األطراف المتعاقدة االتفاق على ما يخالف أحكامها.
ب -إذا تعارضت أحكام هذه االتفاقية مع أحكام أية اتفاقية رخاصة سابقة يطبق
النص األكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
مادة 76
عدم جوا إبداء حتفظات خمالفة ألحكام االتفاقية
ال يجوز ألي طرف من األطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا
على مخالفة لنصوص هذه االتفاقية أو رخروج عن أهدافها.
مادة 74
االنسحاب من االتفاقية
ال يجوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من االتفاقية إال بناء على طلب كتابي مسبب
يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام
جامعة الدول العربية.
تظل أحكام االتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت رخالل تلك المدة ولو
حصل هذا التسليم بعدها.
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مادة 76
إلغاء االتفاقيات املعمول بها حاليا
تحل هذه االتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل االتفاقيات الثالث
المعقودة عام  2641في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من
اإلعالنات واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه االتفاقية
نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية
السعودية يوم األربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام  2108هـ الموافق
السادس من شهر أبريل/نيسان  2638ميالدية من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة
لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة لألصل لكل طرف من األطراف الموقعة
على هذه االتفاقية أو المنضمة إليها.
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االتفاقيات الثنائية
األوروبية
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اجلمهورية الفرنسية
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68.

ظهري شريف رقم  4866865.صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس )6644
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة بالرباط يف  4.أبريل
1
 666.بني حكومة اململكة املغربية و حكومة اجلمهورية الفرنسية .
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في  23أبريل
 1003بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في الميدان
الجنائي الموقعة بالرباط في  23أبريل  1003بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية
الفرنسية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان  1( 2181أغسطس .)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
*
*
اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الفرنسية
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الفرنسية،
المشار إليهما بالطرفين،
رغبة منهما في إقرار تعاون أكثر فعالية في التعاون القضائي في الميدان الجنائي،
اتفقتا على المقتضيات التالية:

 1الجريدة الرسمية عدد  1008الصادرة بتاريخ  21محرم  21( 2188ديسمبر  )1022ص. 4333
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املادة األوىل
جمال التطبيق
 -2يتعهد الطرفان بأن يتبادال وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،تقديم أكبر ما يمكن من المسااعدة
القضائية ،في جميع المساطر المتعلقة باالجرائم التاي يرجاع ارختصااص زجرهاا للسالطات
القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.
 -1ينجز التعاون القضائي أيضا في الحاالت اآلتية:
أ) في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ما دامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا
في الدعوى الجنائية؛
ب) في مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ المتعلقة بتنفيذ العقوبات أو التدابير األمنية.
 -3ال تطبق هذه االتفاقياة بالنسابة لتنفياذ مقاررات االعتقاال وال بالنسابة لمخالفاات القاوانين
العسكرية التي ال تعد من جرائم الحق العام ،وال بالنسبة لتنفياذ قارارات اإلداناة ماع األرخاذ
بعين االعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة.
املادة الثانية
السلطات املختصة
باستثناء مقتضيات مخالفة تانص عليهاا هاذه االتفاقياة ،فاإن السالطات المختصاة مان أجال
تطبيق هذه االتفاقية بالنسبة للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية هي السلطات القضائية.
املادة الثالثة
حدود التعاون
 -2يمكن أن يرفض التعاون القضائي:
أ -إذا تعلّق األمر بجرائم يعتبرها الطرف المطلوب ،جرائم سياسية أو جرائم
مرتبطة بجرائم سياسية .غير أنه ولتطبيق هذه االتفاقية ال يعتبر المس بحياة
رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أعضاء عائلته ،جريمة سياسية.
ب -إذا اعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو
نظامه العام أو مصالح أساسية أرخرى لبالده.
 -1ال يمكن رفض التعاون القضائي اقتصارا على علة كون الطلب يتعلق بجريمة تعتبر
من لدن الطرف المطلوب جريمة ضريبية؛
 -3ال يمك ن رفض الطلب بسبب كون تشريع الطرف المطلوب ال يفرض نفس النوع من
الرسوم أو الضرائب أو ال يتوفر على نفس النوع من التنظيم في مجال الرسوم
والضرائب أو الجمارك والصرف المعمول به في الطرف الطالب.
 -1ال يمكن للطرف المطلوب إثارة السر البنكي كسبب لرفض أي مساعدة تتعلق بطلب
التعاون القضائي.

616

 -1قبل رفض التعاون القضائي وفقا للفقرة السادسة ،يدرس الطرف المطلوب إمكانية
منح التعاون وفق الشروط التي يعتبرها ضرورية .وإذا وافق عليها الطرف الطالب،
وجب عليه التقيد بها.
 -2يعلل كل رفض أو تأجيل للتعاون القضائي ويشعر الطرف الطالب بذلك.
املادة الرابعة
مضمون طلبات التعاون
 -2يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات اآلتية:
أ) تعيين السلطة المصدرة للطلب؛
ب) موضوع وسبب الطلب بما فيه عرض موجز للوقائع وتاريخ وقوعها ومكان ارتكابها؛
ج) وصف للمسطرة القضائية التي يتعلق بها الطلب؛
د) النصوص المطبقة ورخاصة النصوص التي تجرم األفعال؛
ه) هوية وجنسية الشخص موضوع المسطرة ،قدر اإلمكان؛
و) اسم وعنوان المرسل إليه عند االقتضاء.
 -1يمكن أن تتضمن طلبات التعاون أيضا:
أ) المطالبة بالتقيد بالسرية تطبيقا للمادة الثامنة؛
ب) تفاصيل كل مسطرة رخاصة يرغب الطرف الطالب أن يتم التنفيذ وفقها؛
ج) اآلجال الممنوحة للتوصل بالرد على الطلب وأسباب ذلك.
 -3توجه طلبات التعاون والوثائق المرفقة بها إما بلغة الطرف الطالب أو الطرف المطلوب.
املادة اخلامسة
تقديم طلبات التعاون
 -2تقدم طلبات التعاون كتابة أو بأي وسيلة أرخرى تترك أثرا مكتوبا حسب الشروط التي تمكن
الطرف الم تلقي من التأكد من صحتها ،وتوجه مباشرة من طرف السلطة المركزية للطرف
الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب وترجع األجوبة بواسطة نفس القناة.
 -1في حالة االستعجال المبرر يمكن توجيه طلبات التعاون مباشرة من طرف السلطات
القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب .تعمل السلطة المركزية
للطرف الطالب على إرسال أصل الطلب ،للسلطة المركزية للطرف المطلوب في أقرب
اآلجال .ترجع الوثائق المتعلقة بتنفيذ هذه الطلبات بواسطة القناة المشار إليها في الفقرة
األولى من هذه المادة.
 -3إذا كانت السلطة التي أحيل عليها الطلب غير مختصة للنظر فيه فعليها أن توجهه تلقائيا إلى
السلطة المختصة في بالدها ،وتشعر الطرف الطالب بذلك.
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املادة السادسة
السلطات املركزية
تكون وزارة العدل بالنسبة للمملكة المغربية هي السلطة المركزية .وتكون وزارة العدل
بالنسبة للجمهورية الفرنسية هي السلطة المركزية.
املادة السابعة
تنفيذ طلبات التعاون
 -2تنفذ طلبات التعاون وفق تشريع الطرف المطلوب .
 -1يتقيد الطرف المطلوب ،بناء على طلب الطرف الطالب ،بالشكليات والمساطر المشار إليها
من لدن هذا األرخير ،إال في حالة وجود مقتضيات مخالفة في هذه االتفاقية وما لم تتعارض
هذه الشكليات والمساطر مع المبادئ األساسية لقانون الطرف المطلوب.
 -3إذا تعذر تنفيذ الطلب أو تعذر تنفيذه بصفة تامة ،تشعر سلطات الطرف المطلوب فورا
سلطات الطرف الطالب ،وتشير إلى الشروط التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب .ويمكن
بعد ذلك لسلطات الطرفين االتفاق الحقا على المآل الذي يمكن تخصيصه للطلب وإن
اقتضى الحال إرخضاعه الحترام تلك الشروط.
 -1ينفذ الطرف المطلوب طلب التعاون في أقرب اآلجال مع األرخذ بعين االعتبار اآلجال
المسطرية أو غيرها المحددة من قبل الطرف الطالب .يوضح هذا األرخير أسباب تحديد هذا
األجل .وإن اقتضى الحال يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بسرعة بكل ما من شأنه
أن يؤدي بصفة بليغة إلى تأجيل تنفيذ الطلب.
 -1إذا اتضح أن األجل المحدد من قبل الطرف الطالب لتنفيذ طلبه ال يمكن احترامه ،وكانت
األسباب المشار إليها ضمن الجملة الثانية من الفقرة الرابعة تبين بشكل واضح أن أي تأرخير
سي عرقل بشكل كبير المسطرة المتبعة لدى الطرف الطالب ،تقوم سلطات الطرف المطلوب
فورا بتحديد الوقت الذي تراه ضروريا لتنفيذ الطلب .وتعرب سلطات الطرف الطالب فورا
عن رغبتها في اإلبقاء على الطلب على الرغم من ذلك .ويمكن بعد ذلك لسلطتي الطرف
الطالب والطرف المطلوب أن تتفقا على المآل الذي سيتم تخصيصه للطلب.
 -2يمكن للطرف المطلوب تأجيل التعاون إذا كان من شأن تنفيذ الطلب عرقلة بحث أو متابعات
جارية.
 -7يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون إذا طلب منه ذلك
صراحة .ويمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أو ممثليهم أو األشخاص المشار إليهم
في الطلب وكذا األشخاص المعينين من لدن السلطة المركزية للطرف الطالب أن يحضروا
التنفيذ إذا وافقت السلطات المختصة للطرف المطلوب على ذلك .ويمكن لسلطات الطرف
الطالب أو األشخاص المشار إليهم في الطلب أن يلتمسوا توجيه أسئلة إلى الشاهد أو الخبير
وذلك ضمن ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب.
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يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أو لممثليها أو لألشخاص المشار إليهم في الطلب،
عند حضور عملية التنفيذ ،الحصول مباشرة على نسخة مطابقة لألصل من وثائق التنفيذ.
يمكن للطرف المطلوب أن يكتفي بإرسال نسخة أو نسخة مطابقة لألصل من الملفات أو
الوثائق المطلوبة .غير أنه في حالة ما إذا التمس الطرف الطالب صراحة إرسال أصول
الوثائق فإن طلبه يلبى في حدود اإلمكانيات المتاحة.
يمكن للطرف المطلوب تأجيل تسليم أشياء أو ملفات أو وثائق في حدود طلب تسليمها ،إذا
كانت ضرورية بالنسبة لمسطرة جنائية جارية.
يرجع الطرف الطالب األشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب التعاون ،في
أقرب وقت ممكن ،إلى الطرف المطلوب ما لم يتنازل عنها هذا األرخير صراحة.
املادة الثامنة
السرية والتخصص

 -2يحترم الطرف المطلوب الطابع السري لطلب التعاون ومحتواه وفق الشروط المقررة في
تشريعه.
وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري يشعر الطرف المطلوب
الطرف الطالب ،الذي يقرر في تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.
 -1يمكن للطرف المطلوب أن يطلب إبقاء معلومة أو دليل في طي السرية أو عدم إفشائه أو
استعماله إال وفق الشروط المحددة من قبله .إذا رغب الطرف المطلوب في تفعيل هذا
المقتضى ،يشعر الطرف الطالب مسبقا بذلك .وإذا قبل الطرف الطالب بهذه الشروط تعين
عليه احترامها ،وفي الحالة المخالفة يمكن للطرف المطلوب رفض التعاون.
 -8ال يمكن للطرف الطالب أن يفشي أو يستعمل معلومة أو دليال قدم له أو حصل عليه تطبيقا
لهذه االتفاقية لغايات أرخرى ،غير تلك التي تم التنصيص عليها في الطلب ،دون الموافقة
المسبقة للطرف المطلوب.
 -1يمكن للطرف الذي منح معلومات أو أدلة حسب كل حالة ،أن يطلب من الطرف المرسل
إليه تلك المعلومات واألدلة ،إرخباره بأوجه استعمالها.
 -4إذا حددت شروط الستعمال المعلومات أو األدلة وفقا ً للفقرة الثانية من المادة  ،11فإنها
ترجح على مقتضيات هذه المادة .وتطبق مقتضيات هذه المادة عند غياب مثل تلك الشروط.
 -1ال تطبق هذه المادة على المعلومات أو األدلة المحصل عليها من أحد الطرفين تطبيقا ً لهذه
االتفاقية ،والصادرة عن نفس الطرف.
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املادة التاسعة
الطلبات التكميلية للتعاون القضائي
 -2إذا تبين رخالل تنفيذ طلب تعاون قضائي ،أنه من الضروري القيام بأبحاث لم يكن منصوصاا
عليها صراحة السيما وأن الحاجة إليها لم تكن بادية عند تقديم الطلاب ،والحاال أناه يمكان أن
تكون مفيدة إلثبات الوقائع ،يشعر الطرف المطلوب فاورا سالطات الطارف الطالاب لتمكينهاا
من اتخاذ تدابير جديدة مع اإلشارة إن اقتضى الحال إلى طرق تبليغ تلك المعلومات.
 -1إذا تقدمت السلطات المختصة للطرف الطالب بطلب تعاون قضائي تكميلي لطلب سابق ،فال
تلزم هذه السلطات بإعطااء معلوماات سابق فاي الطلاب األصالي ،و يجاب أن يحتاوي الطلاب
التكميلي على المعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف على الطلب األصلي.
 -3يمكن للسلطات المختصة التاي تقادمت بطلاب تعااون قضاائي وحضارت تنفياذه لادى الطارف
المطلوب ،أن توجه طلبا تكميليا مباشرة للسلطة المختصاة لادى الطارف المطلاوب ماا دامات
موجودة فوق إقليم ذلك الطرف.
الـمادة العاشرة
حضور الشاهد أو اخلبري أمام الطرف الطالب
-2

-1

-3
-1

-1

إذا اعتباار الطاارف الطالااب أن الحضااور الشخصااي لشاااهد أو رخبياار أمااام ساالطاته القضااائية
حتمي ،فإنه يشاار إلاى ذلاك ضامن طلاب االساتدعاء ويساتدعي الطارف المطلاوب الشااهد أو
الخبير للمثول.
يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير.
في الحالة المشار إليها في الفقرة  2من هاذه الماادة ،يجاب أن يشاار فاي الطلاب أو االساتدعاء
إلاااى مبلاااغ التعاااويض التقاااديري الواجاااب أداؤه ،وكاااذا إلاااى نفقاااات السااافر واإلقاماااة الاااالزم
اسااتيفاؤها .تحسااب التعويضااات وكااذا نفقااات الساافر واإلقامااة الواجااب اسااتيفاؤها للشاااهد أو
الخبير من قبل الطرف الطالب ،انطالقاا مان مكاان إقامتاه وتمانح لاه حساب الساعر الماوازي
على األقل لألسعار المعمول بها فوق إقليم الطرف الذي سيتم فيه إجراء االستماع.
يمكن للشاهد أو الخبيار كلماا طلاب ذلاك أن يتوصال عان طرياق السالطات القنصالية للطارف
الطالب بتسبيق أو بالمبلغ المتعلق بنفقات سفره كامال.
ال يمكن إرخضااع أي شااهد أو رخبيار لام يمتثال لالساتدعاء الموجاه إلياه ألي عقااب أو إكاراه،
ولو كان االستدعاء يحتوي على أمر قضائي ،ما لم يحضر من تلقاء نفساه إلاى إقلايم الطارف
الطالب .ويتم استدعاؤه من جديد وفق ما يقضي به القانون.
عناادما يقاادم أحااد الطاارفين طلبااا للتعاااون يتعلااق بشاااهد فااي حاجااة للحمايااة ،يمكاان للساالطات
المختصة للطرفين أن تتفق على التدابير التي من شأنها حماية الشخص المعني.
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الـمادة احلادية عشر
احلصانات
 -2ال يجاااوز متابعاااة أو اعتقاااال أو تقيياااد الحرياااة الشخصاااية ألي شااااهد أو رخبيااار كيفماااا كانااات
جنسيته ،استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ،فوق إقليمه من أجل أفعاال
أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب.
 -1ال يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرياة الشخصاية ألي شاخص كيفماا كانات جنسايته ،مان
أجل أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب ولم يشار إليهاا فاي االساتدعاء
الموجه إليه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بسبب أفعال هو موضوع متابعاة
من أجلها.
 -3تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة إذا كان بإمكان الشااهد أو الخبيار أو الشاخص المتاابع
مغادرة إقليم الطرف الطالب رخالل الثالثين يوما الموالية لعادول السالطات القضاائية للطارف
الطالب عن طلب حضوره ،وبقي فوق هذا اإلقليم أو عاد إليه بعد رخروجه منه.
الـمادة الثانية عشر
نقل األشخاص املعتقلني من أجل التعاون
 -2كاال شااخص معتقاال لاادى الطاارف المطلااوب ،طلااب حضااوره الشخصااي كشاااهد أو ماان أجاال
إجراء مواج هة مان قبال الطارف الطالاب ،ينقال مؤقتاا فاوق اإلقلايم الاذي سايتم فياه االساتماع
إليه ،شريطة إرجاعه رخالل األجل المحدد من لدن الطرف المطلوب.
 -1يمكن رفض النقل في الحاالت اآلتية:
أ -إذا لم يوافق الشخص المعتقل على نقله؛
ب -إذا كان حضوره ضروريا في قضية جنائية جارية فوق إقليم الطرف المطلوب؛
ج -إذا كان من شأن نقله أن يؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله ؛ أو
د -إذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون نقله إلى إقليم الطرف الطالب.
الـمادة الثالثة عشر
النقل املثقت ألشخاص معتقلني من أجل التحقيق
في حالة وجود اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين ،يمكان للطارف الطالاب الاذي طلاب
إجراء تحقيق يساتوجب حضاور شاخص معتقال فاوق إقليماه ،أن ينقال مؤقتاا هاذا الشاخص فاوق
إقليم الطرف المطلوب.
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الـمادة الرابعة عشر
القواعد املشرتكة للمادتني  46و48
تراعى األحكام التالية من أجل تطبيق مقتضيات المادتين  21و:28
أ -ترسل طلبات النقل والطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين ؛
ب -يحدد االتفاق باين السالطات المختصاة للطارفين ،طارق النقال المؤقات للشاخص ،واألجال الاذي
يجب إرجاعه رخالله إلى إقليم الطرف الذي كان فيه معتقال من قبل.
ج -إذا كاناات موافقااة الشااخص المعنااي بالنقاال ضاارورية ،يقاادم فااورا الطارف الااذي يكااون الشااخص
معتقال فوق إقليمه تصريحا بهذه الموافقة أو نسخة منه.
د -يبقى الشخص الذي تم نقله معتقال فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه ،إال في الحالاة التاي يطلاب
فيها الطرف الذي كان معتقال فوق إقليمه ،إطاالق ساراحه .وتخصام مادة االعتقاال التاي قضااها
فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه ،من مدة االعتقال التي يجب على المعني باألمر قضاؤها.
ه ـ تطبق مقتضيات المادة  22مع ما تقتضيه من تعديالت.
الـمادة اخلامسة عشر
التسليم املراقب
 -2يتعهد كل طرف ،باأن ياررخص بنااء علاى طلاب الطارف اآلرخار إجاراء تساليم مراقاب فاوق
إقليمه ،في إطار بحث جنائي متعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها التسليم.
 -1يتخذ قارار اللجاوء إلاى التساليم المراقاب بالنسابة لكال حالاة مان طارف السالطات المختصاة
للطرف المطلوب ،مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف.
 -3يجرى التسليم المراقب وفقا للمسااطر المنصاوص عليهاا مان قبال الطارف المطلاوب .تبقاى
صالحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمليات للسلطات المختصة لهذا الطرف.
الـمادة السادسة عشر
املسثولية اجلنائية للموظفني
رخالل العمليات المشاار إليهاا فاي الماادة  ،24يعاد موظفاو الطارف اآلرخار غيار الطارف المتادرخل
كأعوان لهذا األرخير بالنسبة للجرائم التي قد يكونون ضحاياها أو مرتكبين لها.
الـمادة السابعة عشر
املسثولية املدنية للموظفني
 -2عندما يكون موظفو أحد الطرفين في مهمة فوق إقليم الطرف اآلرخر ،وفقا للمادة ،24
يكون الطرف األول مسؤوالً عن األضرار التي يتسبب هؤالء فيها أثناء إنجاز المهمة
وفقا ً لقانون اإلقليم الذي تجري فيه.
 -1ي تحمل الطرف الذي طرأت فوق إقليمه األضارار المشاار إليهاا فاي الفقارة  ،2إصاالح هاذه
األرخيرة وفق الشروط المطبقة بالنسبة لألضرار التي تسبب فيها أعوانه.
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 -3يؤدي الطرف الذي تسبب موظفوه في إلحاق أضرار بالغير فوق إقلايم الطارف اآلرخار لهاذا
األرخير ،جميع المبالغ التي أداها إلى الضحايا أو ذوي حقوقهم.
 -1دون المساس بممارسة حقوقه تجاه األغيار ،وباستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة ،يتناازل كاال
الطرفين في الحالة المنصوص عليهاا فاي الفقارة  2عان مطالباة الطارف اآلرخار باأداء مبلاغ
التعويض عن األضرار الالحقة به.
الـمادة الثامنة عشر
طلب معلومات يف اجملال البنكي
-2

-1

-3

-1

-1

يمااانح الطااارف المطلاااوب ،بنااااء علاااى طلاااب الطااارف الطالاااب وفاااي أقااارب اآلجاااال ،جمياااع
المعلومات المتعلقة بالحسابات كيفما كان نوعهاا والممساوكة أو المراقباة لادى أي بناك يوجاد
فااوق إقليمااه ،ماان طاارف شااخص طبيعااي أو معنااوي موضااوع بحااث جنااائي لاادى الطاارف
الطالب.
يمااانح الطااارف المطلاااوب ،بنااااء علاااى طلاااب الطااارف الطالاااب ،جمياااع المعلوماااات المتعلقاااة
بالحسابات البنكية المحددة والعمليات البنكية المنجازة رخاالل مادة معيناة علاى حسااب أو عادة
حسابات محددة في الطلب بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.
يتتبع الطرف المطلوب ،بناء على طلب الطرف الطالب ،رخاالل مادة معيناة العملياات البنكياة
المنجزة على حساب أو عدة حساابات محاددة فاي الطلاب .ويشاعر الطارف الطالاب بنتيجتهاا.
تكون طرق تتبع العملية موضوع اتفاق بين السلطات المختصة للطارف المطلاوب والطارف
الطالب.
يتم مانح المعلوماات المشاار إليهاا فاي الفقارات  ،1 ،2و ،8للطارف الطالاب حتاى وإن كانات
الحسابات ممسوكة من قبل وحدات تعمال علاى شاكل أو لحسااب صاناديق ائتماان أو أي آلياة
أرخاارى لتاادبير الممتلكااات ،تكااون هويااة األشااخاص المكااونين لهااا أو المسااتفيدين منهااا غياار
معروفة.
يتخااذ الطاارف المطلااوب التاادابير الضاارورية لاائال تقااوم األبناااك بإرخبااار الزبناااء المعنيااين أو
األغيار ،بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا ً لمقتضيات هذه المادة.
الـمادة التاسعة عشر
التفتيش واحلجز وجتميد املوجودات

 -2ينفذ الطرف المطلوب بقدر ما يسمح به تشريعه طلبات التفتايش وتجمياد الموجاودات وحجاز
أدوات اإلثبات.
 -1يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتائج تلك الطلبات.
 -3يلتاازم الطاارف الطالااب بكاال شاارط مفااروض ماان لاادن الطاارف المطلااوب بالنساابة لألشااياء
المحجوزة المسلمة للطرف الطالب.
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الـمادة عشرون
متحصالت اجلرائم
-2

-1

-3
-1

-1

يبااذل الطاارف المطلااوب أقصااى جهااده ،بناااء علااى طلااب ،للكشااف عمااا إذا كاناات متحصااالت
جريمة ما وفاق تشاريع الطارف الطالاب توجاد فاوق إقليمياه .ويشاعر الطارف الطالاب بنتاائج
أبحاثه .يخبر الطارف الطالاب فاي طلباه الطارف المطلاوب باألساباب التاي يرتكاز عليهاا فاي
االقتناع بإمكانية وجود مثل هذه المتحصالت فوق إقليمه.
إذا تم العثور على المتحصالت المفترض نشوءها عن الجريمة وفقا للفقرة  ،2يتخاذ الطارف
المطلااوب ا لتاادابير الضاارورية المسااموح بهااا بمقتضااى تشااريعه للحيلولااة دون أن تكااون تلااك
المحصالت موضوع معاملة أو نقل أو تفويات قبال أن تتخاذ محكماة الطارف الطالاب مقاررا
نهائيا بشأنها.
ينفذ الطرف المطلوب وفقا ً لتشريعه طلاب التعااون الراماي إلاى القياام بمصاادرة متحصاالت
الجريمة.
يجب على الطرف المطلوب قدر ما يسمح به تشريعه وبناء علاى طلاب الطارف الطالاب ،أن
يعطااي األولويااة السااترجاع متحصااالت الجاارائم لفائاادة الطاارف الطالااب ورخاصااة ماان أجاال
تعويض الضحايا وردها للمالك الشرعي مع األرخذ بعين االعتبار حقوق الغير حسن النية.
تشمل متحصالت الجريمة األدوات المستعملة الرتكاب تلك الجريمة.
الـمادة الواحد والعشرون
اإلرجاع

-2

-1

-3

-1

يمكاان للطاارف المطلااوب ،بناااء علااى طلااب الطاارف الطالااب ودون المساااس بحقااوق الغياار
حسااني النيااة ،أن يضااع رهاان إشااارة الطاارف الطالااب األشااياء المتحصاال عليهااا بطاارق غياار
شرعية من أجل إرجاعها لمالكها الشرعي.
يمكن للطرف المطلوب ،في إطار تنفيذ طلب التعاون ،أن يتنازل قبال أو بعاد تساليم األشاياء
للطارف الطالاب ،عان رد تلاك األشاياء التاي سالمت للطارف الطالاب ،إذا كاان مان شاأن ذلااك
تيسير إرجاعها إلى مالكها الشرعي ،وذلك دون المساس بحقوق األغيار حسني النية.
فااي حالااة عاادول الطاارف المطلااوب عاان إرجاااع األشااياء قباال تسااليمها للطاارف الطالااب ،فااال
يمكنه أن يتذرع باأي ضامان أو حاق طعان ذي صالة بالتشاريع الضاريبي أو الجمركاي علاى
تلك األشياء.
إن التنازل المنصوص عليه في الفقارة الثانياة ،ال يماس حاق الطارف المطلاوب فاي تحصايل
الضرائب أو الرسوم الجمركية من المالك الشرعي.
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الـمادة الثانية والعشرون
توجيه وتسليم الوثائق القضائية
 -2يقوم الطرف المطلاوب بتساليم الوثاائق القضاائية الموجهاة إلياه لهاذه الغاياة مان قبال الطارف
الطالااب ،ويااتم توجيههااا مباشاارة للنيابااة العامااة التااي توجااد فااي دائرتهااا الجهااة المرساالة إليهااا
الوثيقة .ويتم تسليم الوثاائق وفاق الشاكليات المنصاوص عليهاا فاي تشاريع الطارف المطلاوب
بالنسبة لتبليغات مماثلة .
 - 1عند وجود أسباب تدعو إلى االعتقاد بأن المرسل إليه ال يفهم اللغة التي حاررت بهاا الوثيقاة،
فإ نااه يتعااين ترجمتهااا أو علااى األقاال ترجمااة أهاام فقراتهااا إلااى لغااة الطاارف اآلرخاار .إذا كاناات
السلطة المصادرة للوثيقاة تعلام أن المرسال إلياه ال يعارف إال لغاة أرخارى فيجاب ترجماة هاذه
الوثيقة لهذه اللغة أو على األقل ترجمة أهم فقراتها.
 -3ترفااق جميااع الوثااائق القضااائية بمااذكرة تفيااد أن بإمكااان المرساال إليااه الحصااول ماان الساالطة
المصااادرة للوثيقاااة أو أي سااالطات للطااارف المعناااي ،بمعلوماااات حاااول حقوقاااه والتزاماتاااه
المرتبطة بتلك الوثيقة .تطبق مقتضيات الفقرة الرابعة أيضا على هذه المذكرة.
 -1يتم إثباات التساليم بواساطة وصال ماؤرخ وموقاع مان طارف المرسال إلياه أو بواساطة شاهادة
للطرف المطلوب ،تؤكد التسليم وشكله وتاريخه .يتم فورا إرسال إحدى هاتين الاوثيقتين إلاى
الطرف الطالب .إذا تعذر التسليم يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بأسباب ذلك.
 -1ال تؤثر هذه المادة على تطبيق الفقرة  1من المادة  20والمادتين  22و . 21
 – 2ال تستبعد مقتضيات هذه المادة إمكانياة قياام الطارفين المتعاقادين بالتساليم المباشار ،مان قبال
ممثليهم أو مندوبي هؤالء ،للوثائق القضائية وغير القضائية الموجهة لمواطنيهم .
الـمادة الثالثة والعشرون
شكاية ألجل املتابعة
 -2ترساال كاال شااكاية ماان لاادن أحااد الطاارفين بهاادف إجااراء متابعااة أمااام محاااكم الطاارف اآلرخاار
بواسطة السلطات المركزية .تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة.
 -1يشعر الطرف المطلوب بمآل الشكاية ،ويوجه نسخة من القرار المتخذ.
الـمادة الرابعة والعشرون
التبادل التلقائي للمعلومات
 -2يمكن للسلطات المختصة للطرفين ،في حدود ما يسمح بها قانونها الوطني ودون توجيه
طلب في هذا الشأن ،إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بأفعال جنائية معاقب عليها ،يدرخل
زجرها أو معالجتها ضمن ارختصاص السلطة المرسل إليها عند التزويد بالمعطيات.
 -1يمكاان للساالطة التااي تاازود بالمعلومااة وفقااا لقانونهااا الاادارخلي ،أن تقيااد اسااتعمالها ماان طاارف
الساالطة المرساال إليهااا باابعض الشااروط .ويتعااين علااى الساالطة المرساال إليهااا احتاارام تلااك
الشروط ما دام قد تم إشعارها مسبقا ً بطبيعة المعلومة وقبلت بموافاتها بها.
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 -3يتم التبادل التلقائي للمعلومات وإرسالها وفقا ً لمقتضيات الفقرة األولى من المادة الخامسة.
الـمادة اخلامسة والعشرون
السجل العدلي واإلشعار باإلدانة
 -2يوافي الطرف المطلوب ،بقدر ما يمكن أن تحصل عليه سلطاته القضائية في مثل هذه
الحاالت ،بمستخرجات السجل العدلي وجميع المعلومات المتعلقة به ،التي تطلبها السلطات
القضائية للطرف الطالب ،والتي لها عالقة بقضية جنائية .ويمكن توجيه الطلبات مباشرة
من لدن السلطات القضائية للمصلحة المختصة للطرف المطلوب .وترجع األجوبة مباشرة
من طرف هذه المصلحة.
 -1بالنسبة للمملكة المغربية المصلحة المختصة هي ":مصلحة السجل العدلي الوطني"،
بالنسبة للجمهورية الفرنسية هي " السجل العدلي الوطني" .يشعر كل طرف الطرف اآلرخر
بالنسبة ألي تغيير للمصلحة المختصة.
 -3في الحاالت األرخرى ،غير تلك المشار إليها في الفقرة األولى ،يتم االستجابة إلى طلب
الطرف الطالب وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع أو القانون التنظيمي أو العرف
المعمول به لدى الطرف المطلوب .توجه الطلبات من طرف السلطة المركزية للطرف
الطالب للسلطة المركزية للطرف المطلوب .وتوجه طلبات نسخ األحكام والقرارات مباشرة
إلى السلطات القضائية المختصة.
الـمادة السادسة والعشرون
اإلعفاء من التصديق
تعفى من التصديق األوراق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقا ً لهذه االتفاقية.
الـمادة السابعة والعشرون
املصــــاريـــف
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة العاشرة ،ال يترتب عن تنفيذ طلبات
التعاون استر جاع أي مصاريف باستثناء تلك المترتبة عن تدرخل رخبراء فوق إقليم الطرف
المطلوب والقيام بنقل أشخاص معتقلين تطبيقا ً للمادتين  21و.28
الـمادة الثامنة والعشرون
االستشارات
يتشاور الطرفان حول تأويل وتطبيق هذه االتفاقية عبر الطريق الدبلوماسي.
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الـمادة التاسعة والعشرون
مقتضيات خاصة
 -2تلغى المواد  3و 21و 24من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس بتاريخ  4أكتوبر
.2644
 -1تحل مقتضيات هذه االتفاقية محل مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم
المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس
بتاريخ  4أكتوبر  ،2644كما هي قابلة للتطبيق على التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
الـمادة الثالثون
مقتضيات ختامية
 -2يشعر كل واحد من الطرفين الطرف اآلرخر بإتمام اإلجراءات الدستورية المتطلبة لدى كل
منهما لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
 -1تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفياذ فاي الياوم األول مان الشاهر الثااني الماوالي لتااريخ التوصال
بآرخر إشعار.
 -3يمكن ألي واحد مان الطارفين فاي أي لحظاة إلغااء هاذه االتفاقياة عان طرياق توجياه إشاعار
باذلك إلاى الطاارف اآلرخار عباار الطرياق الدبلوماسااي .يساري مفعااول هاذا اإللغاااء مان اليااوم
األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بذلك اإلشعار.
وإثباتا لذلك ،وقع ممثال الدولتين المأذون لهما لهذا الغرض هذه االتفاقية.
وحرر في الرباط بتاريخ  23أبريل  ،1003في نظيرين أصليين باللغتين العربية
والفرنسة .وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن
حكومة المملكة المغربية
عبد الواحد الراضي
وزير العدل
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عن
حكومة الجمهورية الفرنسية
بيرنار كوشنير
وزير الشؤون الخارجية واألوروبية
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ظهري شريف رقم  48668656صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس )6644
بنشر اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بالرباط يف  4.أبريل 666.
1
بني اململكة املغربية و اجلمهورية الفرنسية8
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا و أعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في  23أبريل  1003بين المملكة
المغربية و الجمهورية الفرنسية؛
و نظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة
بالرباط في  23أبريل  1003بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان  1( 2181أغسطس .)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
*

*

اتفـاقية تسليـم اجملرميـن بيـن
اململكـة املغربيـة واجلمهوريـة الفرنسية
إن المملكة المغربية
والجمهورية الفرنسية،
المشار إليهما ،في ما يلي ،بالطرفين،
رغبة منهما في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في ميدان تسليم المجرمين،
اتفقتا على المقتضيات التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1008بتاريخ  21محرم  21( 2188ديسمبر  )1022ص .4604
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الـمادة األوىل
التزامات التسليـم
يتعهد الطرفان بأن يتبادال ،طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،تسليم كل شخص متواجد باإقليم
إحاادى الاادولتين ،متااابع ماان أجاال جريمااة أو مبحااوث عنااه ماان أجاال تنفيااذ عقوبااة سااالبة للحريااة
محكوم بها من لدن السلطات القضائية للدولة األرخرى نتيجة ارتكابه لجريمة.
الـمادة الثانية
األفعال املوجبة للتسليم
 81يتم التسليم عن األفعال المعاقب عليها ،بمقتضى قوانين كل من الطرف الطالاب والطارف
المطلوب ،بعقوبة سالبة للحرية لمادة ال تقال عان سانتين كحاد أقصاى أو بعقوباة أشاد .وإذا
أسس طلب التسليم على تنفيذ حكم ،فإنه يجب أال تقل العقوبة الساالبة للحرياة المتبقياة عان
ستة أشهر.
 82إذا تعلق طلب التسليم بأفعال مختلفة ،معاقب على كل واحد منها بموجب قاانون الادولتين،
وكااان بعضااها ال يسااتجيب للشااروط المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة " ،".2فاايمكن للطاارف
المطلوب أن يوافق على التسليم حتى بالنسبة لهذه األفعال.
 83يقبل التسليم ،وضمن الشروط المنصاوص عليهاا فاي هاذه االتفاقياة ،فاي الجارائم المتعلقاة
بالرسوم والضرائب والجمرك والصرف.
املادة الثالثة
رفض التسليم
 82ال يمنح التسليم في الحاالت التالية:
أ) إذا كانت الجرائم المعتبرة من الطرف المطلوب ،جرائم سياسية أو أفعاال مرتبطة
بتلك الجرائم .غير أنه ،ولتطبيق هذه االتفاقية ،ال يعد من قبيل الجرائم السياسية،
االعتداء على حياة رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته ،وكل محاولة أو
مشاركة في ارتكاب مثل تلك الجريمة ،وكذا كل جريمة يلزم بشأنها الطرفان،
بمقتضى اتفاق أو اتفاقية متعددة األطراف ،بتسليم الشخص المطلوب أو عرض
الحالة على السلطات المختصة قصد التقرير في المتابعة؛
ب) إذا كان للطرف المطلوب أسباب جدية لالعتقاد بأن طلب التسليم ،المعلل بجريمة من

جرائم الحق العام  ،قد تم تقديمه لمتابعة أو معاقبة شخص العتبارات عرقية أو دينية
أو مرتبطة بالجنسية أو بآراء سياسية أو إذا كانت وضعيته يمكن أن تتضرر نتيجة
إحدى هذه األسباب؛
ج) إذا كان الشخص المطلوب سيحاكم في الدولة الطالبة من لدن محكمة استثنائية أو إذا
قدم طلب التسليم قصد تنفيذ عقوبة صادرة عن مثل هذه المحكمة؛
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د) إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب جريمة
عسكرية صرفة؛
ه) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه ،في الطرف المطلوب ،حكم
نهائي باإلد انة أو باإلعفاء أو بالبراءة ،وذلك من أجل نفس الجريمة أو الجرائم التي
أسس عليها طلب التسليم؛
و) إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم ،وفقا لتشريع الطرف
المطلوب .ويأرخذ الطرف المطلوب بعين االعتبار ،اإلجراءات المنجزة لدى الطرف
الطالب ،والتي يكون لها أثر في قطع أو وقف التقادم ما لم تتعارض مع تشريعه؛
ز) إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة حكم بها بمقتضى مقرر قضائي صدر غيابيا،
لم يقبله الشخص المطلوب ،وكان حقه في التعرض عليه غير مضمون بعد التسليم.
 81يمكن رفض التسليم في الحاالت التالية:
أ) إذا كان الشخص المطلوب موضوع متابعات من الطرف المطلوب ،من أجل الجريمة
أو الجرائم التي قدم بسببها طلب التسليم أو إذا قررت السلطات القضائية للطرف
المطلوب عدم تحريك متابعة أو وضع حد للمتابعات التي باشرتها بشأن نفس الجريمة
أو الجرائم؛
ب) إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم من ارختصاص محاكم الطرف المطلوب وفقا

لتشريع هذا األرخير؛
ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه ،بدولة أرخرى ،حكم نهائي باإلدانة
أو باإلعفاء أو بالبراءة ،وذلك عن الجريمة أو الجرائم التي أسس عليها طلب التسليم.
د) إذا ارتكبت الجريمة موضوع طلب التسليم رخارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع
الطرف المطلوب ال يسمح بتحريك المتابعة عن مثل هذه الجريمة عند ارتكابها رخارج
إقليمه؛
ه) ألسباب إنسانية ،إذا كان من شأن تسليم الشخص المطلوب تعريضه لعواقب جد ورخيمة
اعتبارا لسنه أو حالته الصحية.
املادة الرابعة
تسليم املواطنني
 82ال يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب .وتحدد صفة
المواطن بالنظر للتاريخ الذي ارتكبت فيه األفعال.
 81إذا كانت جنسية الشخص المطلوب هي المبرر الوحيد لرفض التسليم ،يتعين على الطرف
المطلوب أن يقوم ،وفقا لتشريعه الدارخلي وبناء على شكاية صادرة عن الطرف الطالب،
بإحالة القضية على سلطاته المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية .ولهذه الغاية توجه
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الوثائق والتقارير واألشياء المتعلقة بالجريمة مجانا وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة
 .2من المادة السادسة ،ويحاط الطرف الطالب علما بالمقرر المتخذ.
املادة اخلامسة
عقوبة اإلعدام
إذا كانت األفعال موضوع طلب التسليم معاقبا عليها بعقوبة اإلعدام ،بمقتضى تشريع
الطرف الطالب ،فإن هذه العقوبة تستبدل بقوة القانون بموجب هذه االتفاقية بالعقوبة
المنصوص عليها بالنسبة لنفس األفعال في تشريع الطرف المطلوب.
املادة السادسة
مسطرة التسليم والوثائق املرفقة بالطلب
 .2يوجه طلب التسليم وجميع المراسالت الالحقة عبر الطريق الدبلوماسي.
 .1يقدم طلب التسليم كتابة ،ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
أ) أصل أو نسخة مطابقة ألصل مقرر إدانة قابل للتنفيذ ،أو ألمر بإلقاء القبض أو
أي سند آرخر له نفس القوة ،صادر وفق الشكل المنصوص عليه في قانون الطرف
الطالب؛
ب) تصريح تبين فيه المدة المتبقية من العقوبة وذلك بالنسبة لجميع الحاالت التي

صدرت فيها عقوبة.
ج) عرض لألفعال المطلوب من أجلها التسليم يوضح تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها
القانوني مع اإلشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها بأكثر دقة ممكنة؛
ه) نصوص المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجريمة أو الجرائم موضوع
طلب التسليم ،وكذا العقوبات المخصصة لها وآجال التقادم .وكذا المقتضيات
القانونية أو االتفاقية التي تمنح االرختصاص للطرف الطالب ،إذا تعلق األمر
بجرائم مرتكبة رخارج إقليمه؛
و) وصف دقيق ،قدر اإلمكان ،للشخص المطلوب تسليمه وأية معلومات أرخرى من
شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته ،وإن أمكن عناصر تمكن من تحديد
مكان تواجده.
املادة السابعة
معلومات إضافية
إذا تبين أن المعلومات أو الوثائق الصادرة عن الطرف الطالب غير كافية لتمكين
الطرف ال مطلوب من اتخاذ قراره ،تطبيقا لهذه االتفاقية ،فله أن يطلب تزويده بالمعلومات
التكميلية الضرورية ،ويمكنه أن يحدد أجال للحصول عليها .وال يمكن أن يقل هذا األجل عن
عشرين يوما ابتداء من يوم التوصل بالطلب .وتطلب المعلومات أو الوثائق اإلضافية ،كما تمنح
عبر االتصال المباشر بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية.
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املادة الثامنة
مبدأ اخلصوصية
 .2ال يمكن أن يتابع الشخص الذي تم تسليمه ،أو يحاكم أو يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة أو تدبير
أمني ،وال أن يخضع ألي تقييد لحريته الفردية من أجل أي فعل سابق على التسليم غير تلك التي
أسست عليه هذه العملية ،وذلك باستثناء الحاالت اآلتية:
أ) إذا وافق الطرف ،الذي سلمه ،على ذلك .ولهذه الغاية ،يقدم طلب مرفقا ً بالوثائق
المنصوص عليها في المادة السادسة ومرفق بمحضر قضائي تضمن فيه تصريحات الشخص
المسلم .وتمنح الموافقة عندما تكون الجريمة موضوع الطلب ذاتها ملزمة للتسليم استنادا لهذه
االتفاقية؛
ب) إذا كان بإمكان الشخص المسلم ،مغادرة إقليم الطرف الذي سلم إليه ،ولم يغادره في
غضون رخمسة وأربعين يوما الموالية إلرخالء سبيله بصفة نهائية ،أو إذا عاد إليه بعد مغادرته
له.
 .1غير أنه يمكن للطرف الطالب أن ي تخذ التدابير الضرورية من أجل إبعاد محتمل من اإلقليم،
من جهة ،وقطع التقادم ،من جهة أرخرى ،طبقا لتشريعه ،بما في ذلك اللجوء إلى مسطرة غيابية؛
 .8إذا تم رخالل مسطرة التسليم تغيير التكييف القانوني للجريمة التي سلم شخص من أجلها ،فإن
هذا األرخير ال يتابع وال يحاكم إال إذا كانت الجريمة وفق تكييفها الجديد:
أ) تتيح التسليم وفق شروط هذه االتفاقية؛
ب) تنصب على نفس أفعال الجريمة التي منح من أجلها التسليم؛
ج) معاقبا عليها بعقوبة يكون أقصاها مماثالً أو أقل بالنسبة للجريمة الذي بمقتضاها
تمت الموافقة على التسليم.
املادة التاسعة
إعادة التسليم إىل دولة ثالثة
ال يمكن إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أرخرى دون إذن الطرف الذي منح التسليم،
باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند "ب" من الفقرة األولى من المادة الثامنة .ويمكن لهذا
الطرف أن يطلب اإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة.
املادة العاشرة
االعتقال املثقت
 .2يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أن تطلب ،في حالة االستعجال ،االعتقال المؤقت
للشخص المبحوث عنه.
 .1يشار في طلب االعتقال المؤقت إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند "أ" من
الفقرة الثانية من المادة ا لسادسة ،ويعبر فيه عن نية إرسال طلب للتسليم .كما يشار في الطلب
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إلى الجريمة موضوع طلب التسليم تاريخ ومكان وظروف ارتكابها وكذا المعلومات التي تمكن
من التعرف على هوية وجنسية وأوصاف الشخص المبحوث عنه ،قدر اإلمكان.
 .8يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب إما عبر الطريق
الدبلوماسي ،أو مباشرة عن طريق البريد أو البرق ،أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (أنتربول) أو بأي وسيلة أرخرى تترك أثرا مكتوبا أو يقبلها الطرف المطلوب.
 .1تبت السلطات المختصة للطرف المطلوب في الطلب طبقا لتشريعها .ويبلغ الطرف الطالب
فورا بما رخصص لطلبه.
 .4يوضع حد لالعتقال المؤقت إذا لم يتوصل الطرف المطلوب ،دارخل أجل أربعين يوما من
تاريخ االعتقال ،بطلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة السادسة .غير أنه يمكن في أي
وقت منح السراح المؤقت للشخص المطلوب شريطة أن يتخذ الطرف المطلوب جميع التدابير
التي يراها ضرورية لتجنب فرار هذا الشخص.
 .1ال يحول إطالق سراح الشخص المطلوب دون اعتقاله من جديد وتسليمه إذا ما تم التوصل
الحقا بالطلب الرسمي والوثائق المشار إليها في المادة السادسة.
املادة احلادية عشرة
تعدد طلبات التسليم
إذا طلب التسليم م ن طرف عدة دول في نفس الوقت ،إما عن نفس األفعال أو عن أفعال
مختلفة ،يبت الطرف المطلوب ،آرخذا بعين االعتبار ،جميع الظروف ورخاصة الخطورة النسبية
لألفعال ومكان ارتكابها وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص المطلوب ومدى إمكانية التسليم
الحقا إلى دولة أرخرى.
املادة الثانية عشرة
القرار والتسليم
 .2يخبر الطرف المطلوب الطرف الطالب في أقرب اآلجال بقراره بشأن التسليم وذلك
بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السادسة؛
 .1يبين الطرف المطلوب ،عند رفضه للطلب ،كليا أو جزئيا ،سبب قراره .ويرسل الطرف
المطلوب نسخة من القرارات القضائية المتعلقة بالموضوع ،وذلك بناء على طلب؛
 .8تتفق سلطات الطرفين ،في حالة القبول ،على مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
ويشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بمدة االعتقال التي قضاها الشخص المطلوب
بمناسبة هذا التسليم؛
 .1يطلق سراح الشخص المطلوب إذا لم يتم استالمه بعد انقضاء أجل  14يوما من التاريخ
المحدد لتسليمه ،ويمكن للطرف المطلوب أن يرفض بعد ذلك تسليمه من أجل نفس األفعال؛
 .4إذا ما حالت قوة قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص الذي سيسلم ،يشعر الطرف المعني
بالقوة القاهرة الطرف اآلرخر؛ ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم ،ويتم تطبيق
مقتضيات الفقرة الرابعة.
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املادة الثالثة عشرة
التسليم املثقت أو املثجل
عند وجود مساطر جارية ضد الشخص المطلوب أو في حالة ما إذا كان هذا الشخص ينفذ
عقوبة على إقليم الطرف المطلوب من أجل جريمة أرخرى ،فإنه يمكن للطرف المطلوب،
بعد قبول طلب التسليم ،أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى حين إنهاء المسطرة أو تنفيذ
العقوبة المحكوم بها عليه؛
يمكن للطرف المطلوب ،بدل تأجيل التسليم ،أن يسلم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب
حسب الشروط التي تحدد بالتراضي بين الطرفين؛
يمكن تأجيل التسليم كذلك بسبب الوضعية الصحية للشخص المطلوب ،إذا كان الترحيل من
شأنه أن يعرض حياة الشخص المطلوب للخطر أو أن يؤدي إلى تدهور حالته الصحية.
املادة الرابعة عشرة
حجز وتسليم األشياء
يحجز ويسلم الطرف المطلوب ،بناء على طلب من الطرف الطالب ،وفي حدود ما يسمح به
قانونه ،األشياء أو القيم أو األدوات المتعلقة بالجريمة ،والتي يمكن االستفادة منها كأدوات
إثبات؛ أو تم تحصيلها من الجريمة وعثر عليها بحوزة الشخص المطلوب وقت االعتقال أو
تم اكتشافها الحقا؛
عندما تتم الموافقة على التسليم ،يأمر الطرف المطلوب ،تطبيقا لتشريعه الدارخلي ،بتسليم
األشياء المحجوزة ولو لم يكن ممكنا تسليم الشخص المطلوب نتيجة وفاته أو ارختفائه أو
فراره.
إذا كانت األشياء قابلة للحجز أو المصادرة فوق إقليم الطرف المطلوب ،فإنه يمكن لهذا
األرخير ،في إطار مسطرة جنائية جارية ،االحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها بشرط استرجاعها؛
عندما يكون للطرف المطلوب أو لألغيار حقوق على األشياء المسلمة للطرف الطالب في
إطار مسطرة جنائية جارية فإن تلك األشياء يتم إرجاعها إلى الطرف المطلوب في أقرب
أجل ممكن ،وبدون مصاريف ،طبقا لمقتضيات هذه المادة.
املادة اخلامسة عشرة
العبــــور
يوافق على العبور عبر إقليم إحدى الطرفين لشخص ليس من رعايا تلك الدولة ،سيسلم
للطرف اآلرخر ،من لدن دولة ثالثة بناء على تقديم إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة
الثانية من المادة السادسة ،وذلك عبر الطريق الدبلوماسي ،ما لم يحل دون ذلك أي سبب
مرتبط بالنظام العام أو كانت الجرائم من بين تلك التي ال تتم الموافقة على التسليم بسببها
تطبيقا للمادة الثالثة؛
يمكن رفض العبور في جميع الحاالت األرخرى التي يرفض فيها التسليم؛
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ترجع حراسة الشخص موضوع طلب العبور لسلطات طرف العبور ما دام هذا الشخص
متواجدا فوق إقليمه؛
في حالة استعمال الطريق الجوي ،تطبق المقتضيات التالية:
أ) إذا لم يكن الهبوط مقررا ،فإن الطرف الطالب يبلغ الطرف الذي ستعبر الطائرة إقليمه
بذلك ،وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
السادسة .وفي حالة الهبوط الطارئ يكون لهذا التبليغ آثار طلب االعتقال المؤقت
المشار إليه في المادة العاشرة ،ويوجه الطرف الطالب طلبا قانونيا ً للعبور؛
ب) إذا كان الهبوط مقررا ،يوجه الطرف الطالب طلبا قانونيا للعبور؛
يسدد الطرف الطالب لطرف العبور جميع المصاريف المؤداة في هذا اإلطار.
الـمادة السادسة عشرة
اللغة املستعملة واملصادقة على الوثائق
يحرر طلب التسليم وكل وثيقة مرفقة به إما بلغة الطرف الطالب أو بلغة الطرف المطلوب
؛
تعفى من التصديق الوثائق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية .
الـمادة السابعة عشرة
املصاريف
يتحمل الطرف المطلوب المصاريف الناتجة عن التسليم على إقليمه؛
يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناتجة عن العبور بإقليم الطرف المطلوب عبوره.
الـمادة الثامنة عشرة
عالقات مع معاهدات أخرى

هذه االتفاقية ال تمس بحقوق والتزامات األطراف الناتجة عن أية معاهدة أرخرى أو
اتفاقية أو اتفاق.
الـمادة التاسعة عشرة
مشاورات
يتشاور الطرفان حول تأويل وتطبيق هذه االتفاقية ،عبر الطريق الدبلوماسي.
الـمادة العشرون
مقتضيات خاصة
تلغى مقتضيات الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم
المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المبرمة بباريس بتاريخ
 4أكتوبر  2644وكذا المراسالت المتبادلة بينهما لتطبيق المادة  81من االتفاقية المذكورة،
الموقعة بالرباط بتاريخ  21نونبر  2640و  1يناير .2642
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الـمادة احلادية والعشرون
مقتضيات ختامية
 .2يشعر كل واحد من الطرفين الطرف اآلرخر بإتمام اإلجراءات الدستورية المتطلبة لدى كل
منهما ،لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ؛
 .1تدرخل هذه االتف اقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل
بآرخر إشعار؛
 .8يمكن ألي واحد من الطرفين في أية لحظة إلغاء هذه االتفاقية ،عن طريق توجيه إشعار إلى
الطرف اآلرخر عبر الطريق الدبلوماسي .يسري مفعول هذا اإللغاء ابتداء من اليوم األول
من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بذلك اإلشعار.
 .1تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على طلبات التسليم المقدمة بعد درخول هذه االتفاقية حيز
التنفيذ ،سواء كانت األفعال مرتكبة قبل أو بعد ذلك التاريخ.
إثباتا لذلك وقع ممثال الدولتين ،المأذون لهما لهذا الغرض ،على هذه االتفاقية.
وحرر في الرباط بتاريخ  23أبريل  1003في نظيرين باللغتين العربية والفرنسية،
وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن
المملكة المغربية
عبد الواحد الراضي
وزير العدل

624

عن
الجمهورية الفرنسية
بيرنار كوشنير
وزير الشؤون الخارجية واألوروبية
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ظهري شريف رقم  48.58646صادر يف  2ذي احلجة  6.( 4148ماي )4668
بنشر االتفاقية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الفرنسية
املتعلقة مبساعدة املعتقلني ونقل احملكوم عليهم إىل وطنهم
1
املوقعة بالرباط يف  46أغسطس .46.4
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء هللا وأعز أمره أننا :
بعد اإلطالع على االتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية
المتعلقة بمساعد ة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في  20أغسطس
2632؛
وعلى تبادل اإلشعار باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
املادة األوىل
تنشر بالجريدة الرسمية ،مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى
وطنهم الموقعة بالرباط في  20أغسطس .2632
املادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  1ذي الحجة  13( 2128ماي .)2668
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :محمد كريم العمراني.

*
*

*

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1121بتاريخ  21صفر  1( 2121أغسطس  )2668ص .2846
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اتفاقية تتعلق مبساعدة املعتقلني ونقل احملكوم عليهم إىل وطنهم
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الفرنسية
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الفرنسية،
 حرصا منهما على تمتين المساعدة المبذولة لفائدة رعاياهما الموجودين رهن االعتقال
بإحدى الدولتين؛
 ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قضائه لها دارخل وطنه،
بغية تسهيل إعادة اندماجه في مجتمعه،
اتفقتا على المقتضيات التالية:
القسم األول
مساعدة القناصل للمعتقلني
الفصل األول
تقوم السلطة المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بقبض أحد
رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو استهدافه ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،وكذا بالوقائع
المنسوبة إليه ،والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته بشرط أن ال يتعرض المعني
باألمر على ذلك صراحة .ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ،وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء أجل
ستة أيام تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو االستهداف ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال.
يحق للقنصل – ما لم يتعرض المعني باألمر على ذلك صراحة – زيارة من يوجد من
رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا ،أو معتقال ،أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها – ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر
على تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من ررخصة الزيارة في أقرب وقت،
وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض ،أو االعتقال ،أو االستهداف
ألي نوع من أنواع االعتقال .ويررخص له في هذه الزيارات دوريا ورخالل فترات معقولة.
توجه السلطة المختصة بدون تأرخير إلى القنصل المراسالت والمعلومات المتعلقة بأحد
رعايا الدولة األرخرى مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم بها.
الفصل الثاني
تبذل السلطة المختصة جهدها ضمن تشريعها إلطالق سراح مواطن أحد الدولتين المعتقل
الرتكابه جنحة غير عمدية في الدولة األرخرى وذلك باتخاذها التدابير الالزمة ورخاصة تدابير
المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية.
ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير في حق مواطنه.
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القسم الثاني
نقل املعتقل احملكوم عليه
الباب األول
مبادئ عامة
الفصل الثالث

يقصد من هذه االتفاقية:
أ  -بعبارة «دولة اإلدانة» الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي ينقل منها؛
ب  -بعبارة «دولة التنفيذ» الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لقضاء العقوبة؛
ج  -بعبارة «المحكوم عليه المعتقل» كل شخص صدر ضده في تراب إحدى الدولتين
حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن االعتقال.
الفصل الرابع
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
أ -أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين؛
ب -أن يكون الحكم المشار إليه في الفصل الثالث انتهائيا وقابال للتنفيذ؛
ج -أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها؛
د -أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل.
الفصل اخلامس
يجب على السلطة المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا
الدولة األرخرى بما تخوله هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذه العقوبة.
الفصل السادس
يرفض طلب نقل المحكوم عليه :
أ -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أي يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها
العام أو بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الجوهرية؛
ب -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين ؛
ج -إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة اإلدانة.
الفصل السابع
يمكن رفض طلب النقل:
أ -إذا كانت الجريمة تنحصر في رخرق التزامات عسكرية؛
ب -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ؛
ج -إذا قررت السلطة المختصة لدولة ال تنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد لمتابعة
سبقت إثارتها من أجل نفس الوقائع؛
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د -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ؛
هـ -إذا لم يؤد المحكوم عليه ما يتحمله من مبالغ مالية وغرامات ومصاريف قضائية
وتعويضات وعقوبات مالية من أي نوع كانت.
الفصل الثامن
تعوض دولة التنفيذ عند االقتضاء العقوبة المحكوم بها في دولة اإلدانة بعقوبة أو تدبير
مقررين في قانونها لجريمة مماثلة .وتشعر بذلك دولة اإلدانة حسب اإلمكان وقبل قبول طلب
النقل على أن تكون العقوبة أو التدبير مماثلين في نوعهما قدر اإلمكان للعقوبة أو التدبير
المقررين في الحكم المتعين تنفيذه .وال يمكن رفع هذه العقوبة أو التدبير من حيث النوع أو
المدة بالنسبة لعقوبة دولة اإلدانة وال تجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة
التنفيذ.
الفصل التاسع
تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها
يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء
يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
الفصل العاشر
يحقلدولةاإلدانةوحدهاأنتبثفيطلبالمراجعة.
الفصل احلادي عشر
ي خضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في الفصول التالية.
الفصل الثاني عشر
يجب وقت تقديم طلب النقل أن تكون مدة العقوبة الباقية ال تقل عن سنة.
الفصل الثالث عشر
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة «ج» من الفصل الثالث
لقانون دولة التنفيذ .وتختص هذه األرخيرة وحدها باتخاذ قرارات بتخفيض العقوبة المذكورة كما
تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
الفصل الرابع عشر
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك عن طريق تبادل رسائل،
وتعين الدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل األشخاص المكلفين بحراسته.
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الباب الثاني
املسطرة
الفصل اخلامس عشر
يمكن تقديم طلب النقل:
أ) من طرف محكوم عليه نفسه بواسطة عريضة ترفع إلى إحدى الدولتين؛
ب) من طرف دولة اإلدانة؛
ج) من طرف دولة التنفيذ.
الفصل السادس عشر
يحرر الطلب كتابة .وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ .ويرفق بتصريح يتلقاه قاض يثبت فيه موافقة المحكوم عليه.
الفصل السابع عشر
توجه دولة اإلدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم القاضي باإلدانة أو نسخة رسمية منه.
وتشهد دولة اإلدانة بكون الحكم قاب ال للتنفيذ مع تبيان قدر اإلمكان ظروف الجريمة ،وزمن
ومكان اقترافها ،ووصفها القانوني ،ومدة العقوبة الواجب تنفيذها ،كما تدلي بجميع المعلومات
الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة اإلدانة قبل الحكم وبعده.
إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية لتطبيق
هذه االتفاقية طلبت اإلدالء بالمعلومات التكميلية الضرورية.
الفصل الثامن عشر
توجه الطلبات في كل ثالثة أشهر من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة
المطلوبة ما عدا في الحاالت االستثنائية .وترسل األجوبة في أرخصر اآلجال بنفس الكيفية.
الفصل التاسع عشر
يمكن لكل من الدولتين أن تحتفظ بحق إلزام الدولة األرخرى بترجمة إلى لغتها الرسمية
ترفق بالطلبات والوثائق المضافة إليها.
الفصل العشرون
تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
الفصل الواحد والعشرون
ال يمكن بحال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة
وحراسة المحكوم عليه.
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القسم الثالث
مقتضيات ختامية
الفصل الثاني والعشرون
تبلغ كل من الدولتين لألرخرى اتخاذها اإلجراءات المتطلبة في دستورها لبدء سريان
مفعول هذه االتفاقية .ويقع تبادل وثائق التبليغ الدالة على تمام هذه اإلجراءات بمجرد ما يتيسر
ذلك.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التطبيق ابتداء من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ
التوصل بآرخر مستند للتبليغ.
يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعول هذه االتفاقية في أي وقت
أرادت بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية إلى الطرف اآلرخر ويوضع حد لهذه االتفاقية
بعد مرور سنة من تاريخ التوصل به.
إثباتا لذلك فقد وقع ممثال الحكومتين المأذون لهما قانونا هذه االتفاقية ووضعا طابعهما
عليها.
حرر بالرباط في  6شوال  20( 2102أغسطس  )2632في أصلين باللغة العربية واللغة
الفرنسية على اعتبار أن النصين لهما نفس قوة اإلثبات.
عن حكومة المملكة المغربية:
محمد بوستة
وزير الدولة المكلف
بالشؤون الخارجية والتعاون.

62.

عن حكومة الجمهورية الفرنسية:
كلود شيسون
وزير العالقات الخارجية.
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Convention judiciaire

entre le Maroc et la France1.
S. M. Le Roi du Maroc,
et
Le Président de la République Française,
soucieux de manifester l'esprit de coopération qui les anime dans le
cadre des rapports particuliers définis d'un commun accord entre le Maroc et
la France;
Désireux de déterminer les conditions dans lesquelles la France est prête
à apporter au Maroc son assistance dans le domaine judiciaire, ainsi que les
garanties que le Maroc s'engage à accorder aux magistrats du corps judiciaire
français qui seront mis à sa disposition, en vue de préserver l'indépendance
de leurs fonctions,
Ont résolu de conclure la présente Convention judiciaire et son annexe
relative au contrat-type.
Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:
S.M. le Roi du Maroc: S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires
étrangères;
Le Président de la République française: S.E. M. Emile Claparède,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et
due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Article Premier
En vue d'assurer la coopération du Maroc et de la France dans le
domaine judiciaire, le Gouvernement français s'engage à mettre à la
disposition du Gouvernement marocain, sur la demande de celui-ci, les
magistrats français nécessaires au fonctionnement des juridictions du Maroc.
Le Gouvernement marocain s'engage, de son côté, à faire appel, par
priorité, aux magistrats du corps judiciaire français pour assurer le
fonctionnement des juridictions instituées par le dahir du 12 août 1913.
Il s'engage, d'autre part, à faire appel, dans la mesure de ses possibilités
et de ses besoins, à des magistrats français pour l'ensemble des tribunaux du
Maroc, y compris la Cour suprême.
1

Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958 p 47.
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Les conditions de recrutement, de licenciement et la situation des
magistrats français servant, en application du présent article, dans les
juridictions du Maroc sont fixées par le contrat-type annexé à la présente
Convention.
Le Gouvernement français mettra les agents des secrétariats-greffes
nécessaires à la disposition du Gouvernement marocain dans les conditions
prévues par la Convention sur la coopération administrative et technique
signée à Rabat, le 6 février 1957.
Le Maroc et la France développeront leur coopération en matière
judiciaire, notamment en organisant des stages destinés aux magistrats des
deux pays et en instituant des échanges réguliers d'information en matière de
technique juridictionnelle.
Article 2
Sous réserve des dispositions du contrat-type annexé à la présente
Convention, les magistrats français mis à la disposition du Gouvernement
marocain continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont
propres.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des
immunités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes
fonctions leur donneraient droit en France. Le Gouvernement marocain
garantit l'indépendance aux magistrats du siège. Les magistrats sont assurés
de l'inamovibilité ; ils ne peuvent faire l'objet d'une mutation que par la voie
d'avenants aux contrats qu'ils ont signés.
Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les
décisions auxquelles ils ont participé ni pour les propos qu'ils tiennent à
l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions. Ils prennent
l'engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout
comme de dignes et loyaux magistrats.
Le Gouvernement marocain protège les magistrats contre les menaces,
outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont
ils seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant,
le préjudice qui en serait résulté.
En dehors des fonctions prévues dans leur contrat, les magistrats ne
peuvent être requis pour un autre service public.
Sous réserve des dispositions du présent article, les magistrats français
servant dans les juridictions marocaines ont, dans l'exercice de leurs
fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les magistrats
marocains.
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Article 3
La langue judiciaire officielle des tribunaux du Maroc est l'arabe.
La langue française sera toutefois employée devant les juridictions
instituées par le dahir du 12 août 1913 visées à l'article premier de la présente
Convention, comme langue de travail, aussi longtemps que des magistrats
français participeront à leur fonctionnement. Dans le même temps, les
jugements et arrêts rendus par ces juridictions seront rédigés dans les deux
langues.
Article 41
1°- Les avocats français inscrits aux barreaux français pourront être
autorisés par les autorités marocaines compétentes à assister ou
représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines.
Les avocats marocains inscrits aux barreaux marocains pourront
être autorisés par les autorités françaises compétentes à assister ou
représenter les parties devant toutes les juridictions françaises.
2°- Les avocats français inscrits actuellement aux barreaux
marocains sont admis de plein droit à exercer leurs fonctions sur le
territoire marocain. S'ils ne parlent pas la langue arabe, ils devront se
faire substituer par un confrère parlant cette langue, dans tous les actes
de procédure non écrits, sans que cela puisse les empêcher d'assister aux
audiences.
Les avocats marocains inscrits actuellement aux barreaux français
sont admis de plein droit à exercer leurs fonctions sur le territoire
français. S'ils ne parlent pas la langue française, ils devront se taire
substituer par un confrère parlant cette langue, dans tous les actes de
procédure non écrits, sans que cela puisse les empêcher d'assister aux
audiences.
Les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur
inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux
conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription
est demandée et sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise
à leur égard. Ils pourront exercer la profession d'avocat sous la seule
réserve de se conformer à la législation dudit pays et auront notamment
accès à toutes les fonctions du conseil de l'ordre, sauf au bâtonnat.
3°- Les ressortissants marocains licenciés en droit seront admis au
stage dans les barreaux français sans avoir à justifier de l'obtention du
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certificat d'aptitude à la profession d'avocat mais, dans ce cas, leur stage
ne sera pas valable pour l'inscription dans les barreaux français.
4°- Les citoyens français ont accès au Maroc aux professions
libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens
marocains sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à
leur égard.
Les citoyens marocains ont accès en France aux professions libérales
judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français sans
qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.
5°- Chacune des parties contractantes réserve aux nationaux de
l'autre le statut, particulier défini par le présent protocole à raison des
relations étroites qui existent entre les deux Etats, le bénéfice de ces
dispositions ne peut pas être automatiquement étendu aux ressortissants
d'un Etat tiers.
Article 5
Le Gouvernement marocain et le Gouvernement français s'engagent à
prendre les mesures internes de caractère législatif ou réglementaire
nécessaires à l'application de la présente Convention.
Article 6
La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention
judiciaire et l'annexe relative au contrat-type, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original :
Pour le Maroc :
A. Balafrej.

Pour la France :
E. Claparède.

*
*

*
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Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des
jugements et d'extradition entre le Maroc et la France.

S.M. Le Roi du Maroc,
et
Le Président de la République française,
constatant qu'une coopération efficace a été instaurée en matière
judiciaire entre le Maroc et la France ;
Ont résolu de conclure la présente Convention d'aide mutuelle judiciaire,
d'exequatur des jugements et d'extradition et le protocole annexe qui y est
joint.
Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
S.M. le Roi du Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires
étrangères ;
Le Président de la République française : S.E. M. Emile Claparède,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;
lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Titre Premier
Aide mutuelle.
Section I
Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires.
Article Premier
Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et
commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le
régime de l'extradition, destinée à des personnes résidant sur le territoire de
l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente, au
parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les
parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou
les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à
leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du
destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir
lieu.
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Article 2
Les actes judiciaires et extra-judiciaires ne seront pas traduits, mais la
lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité
requise et devra contenir les indications suivantes :
autorité de qui émane l'acte ;
nature de l'acte dont il s'agit ;
nom et qualité des parties ;
nom et adresse du destinataire ;
et, en matière pénale, qualification de l'infraction.
Article 3
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à
l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 4
L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au
destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au
moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une
attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la
remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité
requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra
immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour
lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 5
La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au
remboursement d'aucun frais.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière
civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire
de l'une des deux parties contractantes, de faire effectuer dans l'un des deux
pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et
des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou
remises d'actes aux personnes y demeurant.
Section II
Transmission et exécution des commissions rogatoires.
Article 7
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter
sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par
les autorités judiciaires.
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Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité
requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à
l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les
parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou
les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de
leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la
personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la
commission rogatoire doit être exécutée.
Article 81
Article 9
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire, si,
d'après la loi de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du
pays où elle doit avoir lieu.
Article 10
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à
comparaître par simple avis administratif, si elles refusent de déférer à cet
avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi
de son pays.
Article 11
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :
1° exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci
n'est pas contraire à la législation de son pays ;
2° informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où
il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties
intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 12
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront
être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette
traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera
reçu conformément aux lois du pays requérant.
Article 13
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au
remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires
d'experts.
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Section III
Comparution des témoins en matière pénale.
Article 141
Article 152
Titre II
Exequatur en matière civile et commerciale.
Article 16
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et
gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de
plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles
réunissent les conditions suivantes:
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de
droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf
renonciation certaine de l'intéressé ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées
défaillantes ;
c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en
force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où
elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.
Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée
dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 17
Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à
aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la
part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la
transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été
déclarées exécutoires.
Article 18
L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par
l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays
dans lequel l'exécution est demandée.
1-1
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Article 19
L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur
est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir
de plein droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet
examen et doit en constater le résultat dans la décision.
L'exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé
contre la décision dont l'exequatur est demandé.
En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les
mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité
que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un où l'autre
seulement des chefs de la décision étrangère.
Article 20
La décision d'exequatur a effet entre toutes-les parties à l'instance en
exequatur et sur toute l'étendue des territoires où ces dispositions sont
applicables.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la
date de l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution,
les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé
l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 21
La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en
demande l'exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à
son authenticité ;
b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre
acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre
la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à
l'instance ;
e) Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée
conforme par un traducteur assermenté.
Article 22
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays
sont reconnues dans l'autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si
elles satisfont aux conditions de l'article 16 autant que ces conditions sont
applicables.
L'exequatur est accordée dans les formes fixées aux articles qui
précèdent.
67.

Article 23
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans
l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre, par l'autorité
compétente d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions
nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les
dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre
public du pays où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public
applicables dans ce pays.
Article 24
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des
deux pays, seront inscrites et, produiront effet dans l'autre seulement lorsque
les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par
l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le
complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité
dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de
consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays.
Article 25
Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité
des parties.
Article 26
Toutes les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux
sociétés commerciales constituées selon les lois en vigueur au Maroc et en
France et ayant leur siège dans l'un de ces pays.
Titre III 1
Extradition
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Titre IV
Dispositions Générales.
Article 46
Au sens de la présente Convention, l'expression "ressortissants" désigne:
En ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les
ressortissants des territoires dont la France assure la représentation
internationale ;
En ce qui concerne le Maroc, les ressortissants marocains.
Article 47
La présente Convention sera applicable :
1° En ce qui concerne la France, au territoire de la République française
et aux territoires dont la France assure la représentation internationale ;
Toutefois, son application aux territoires français d'outre-mer et aux
territoires dont la France assure la représentation internationale, sera réglée
par un échange de lettres entre les deux Gouvernements ;
2° En ce qui concerne le Maroc, au territoire marocain.
Article 48
Un protocole annexé à la présente Convention réglera les questions
relatives à la dispense de caution judicatum solvi, à l'assistance judiciaire et à
l'échange des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux
Etats.
Article 49
La présente Convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se
pourra.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du
jour où l'une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les
effets.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention
d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugement et d'extradition et le
protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.
Pour le Maroc :
A. Balafrej.

Pour la France :
E. Claparède.

*
*

*
6.6

Protocole annexe à la Convention
d'aide mutuelle judiciaire.
Titre Premier
Caution " judicatum solvi ".
Article Premier
Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en
France ne pourront se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque
dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du
défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou
autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.
Titre II
Assistance judiciaire.
Article 2
Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de
l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes,
pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera
demandée.
Article 3
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au
requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire
de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays,
territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des
renseignements pourront, à titre complémentaires, être pris auprès des
autorités du pays dont il est ressortissant.
Titre III
Echange de casiers judiciaires.
Article 4
Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis des
condamnations pour crimes et délits prononcés par les autorités judiciaires de
l'une d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre.
Ces avis seront transmis par la voie diplomatique.
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6.6

ظهري شريف رقم  48.88.1صادر يف  44من ربيع األول  41( 4167نوفمرب )46.2
بنشر الربوتوكول اإلضايف التفاقية التعاون القضائي وامللحق بها املثرخني بـ 5
أكتوبر  ،4657املتعلق بتمديد االتفاقية إىل النزاعات اإلدارية وباحداث سلطة
مركزية يف ميدان املساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بني اململكة

املغربية واجلمهورية الفرنسية املوقع بالرباط يوم  46أغسطس .46.4

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على البروتوكول اإلضافي التفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤررخين بـ 4
أكتوبر  ، 2644المتعلق بتمديد االتفاقية إلى النزاعات اإلدارية وبإحداث سلطة مركزية في
ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية
الفرنسية ،الموقع بالرباط يوم  20أغسطس ،2632
أصدرنا أمرنا الشريف هذا بما يلي:
الـمادة األوىل
ينشر بالجريدة الرسمية ،ملحقا بظهيرنا الشريف هذا البروتوكول اإلضافي التفاقية
التعاون القضائي والملحق بها المؤررخين بـ  4أكتوبر  ،2644المتعلق بتمديد االتفاقية إلى
النزاعات اإلدارية وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء
التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ،الموقع بالرباط يوم  20أغسطس .2632
الـمادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع األول  21( 2104نوفمبر .)2631
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :الدكتور عز الدين العراقي.
*
*

1

*
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6.8

بروتوكول إضايف التفاقية التعاون وامللحق بها املثرخني
يف خامس أكتوبر  ،4657يتعلق بتمديد االتفاقية إىل النزاعات
اإلدارية ،وباحداث سلطة مركزية يف ميدان املساعدة
القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق
بني اململكة املغربية واجلمهورية الفرنسية.
إن جاللة ملك المغرب،
وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،
رغبة منهما في تدعيم عالقات التعاون القضائي بين الدولتين.
قررا بمقتضى برو توكول إضافي ،تتميم مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ
األحكام وتسليم المجرمين والبرتوكول الملحق بها المؤررخين في رخامس أكتوبر .2644
وعينا من أجل ذلك مفوضين عنهما:
عن جاللة ملك المغرب
السيد محمد بوستة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.
عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية
السيد كلود شيسون وزير العالقات الخارجية،
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضه ما ،والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول المرعية ،اتفقا
على المقتضيات التالية:
الفصل األول
يمتد التعاون القضائي إلى النزاعات في المادة اإلدارية .وتسري مقتضيات اتفاقية رخامس
أكتوبر  2644في هذا الميدان على تبليغ الوثائق وتسليمها ،وعلى تسليم االنتدابات القضائية
و تنفيذها ،وعلى االعتراف باألحكام وتنفيذها ،وكذا على اإلعفاء من كفالة التقاضي والمساعدة
القضائية.
الفصل الثاني
تعين وزارتا العدل بالدولتين بصفتهما سلطات مركزية يعهد إليها بتلقي طلبات المساعدة
القضائية في المادة المدنية والتجارية واإلدارية واألحوال الشخصية رخاصة في الحضانة وحق
الزيارة والنفقة ،وإعطائها ما تستحقه من العناية.
تتصل هذا السلطات لهذه الغاية فيما بينها مباشرة ،وترفع األمر عند االقتضاء إلى
الجهات المختصة على أن يكون تدرخلها مجانا.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ التدابير الضرورية قصد البث في طلبات المساعدة
القضائية من الجهة المختصة في أرخصر اآلجال .وتوجه المعلومات التكميلية وتستفسر عن كل
صعوبة ناتجة عن دراسة الطلبات وكذا عن القرارات المتخذة.
6.1

الفصل الثالث
تعفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو
سلطات أرخرى إلحدى الدولتين ،وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بصحتها وصحة
تاريخها ،وتوقيعها أو مطابقتها لألصل ،وذلك عند اإلدالء بها في تراب الدولة األرخرى.
يجب أن تكون الوثائق ممهورة بإمضاء السلطة المختصة بتسليمها ،وحاملة لطابعها
الرسمي على أن تشهد هذه السلطة بالنسبة إلى النسخ على مطابقتها لألصل .وعلى كل فال بد
أن تقام هذه الوثائق من الناحية الفنية على وجه يبرز أصالتها.
يقع التحقق من أصالة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارتي العدل.
الفصل الرابع
يدرخل هذا البروتوكول اإلضافي في حيز التطبيق يوم التوقيع عليه.
يبقى العمل جاريا به رخالل سنة واحدة ابتداء من يوم إعالن أحد الطرفين عن رغبته في
إنهاء مفعوله.
إثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذا البروتوكول اإلضافي ووضعا طابعهما عليه.
حرر بالرباط في  6شوال  20( 2102أغسطس  )2632في أصلين أحدهما باللغة
العربية واآلرخر باللغة الفرنسية على اعتبار أن هذين النصين لهما نفس قوة اإلثبات.

6.5

عن جاللة ملك المغرب

عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية

محمد بوستة،
وزير الدولة المكلف
بالشؤون الخارجية والتعاون.

كلود شيسون،
وزير العالقات الخارجية.

6.2

ظهري شريف رقم  48.88467صادر يف  44من ربيع األول  41( 4167نوفمرب )46.2
بنشر االتفاقية املتعلقة حبالة األشخاص واألسرة وبالتعاون القضائي بني اململكة
1
املغربية واجلمهورية الفرنسية املوقعة بالرباط يف  46أغسطس .46.4
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بحالة األشخاص واألسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية
والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في  20أغسطس 2632؛
وبناء على محضر تبادل وثائق تصديق االتفاقية المذكورة الموقع في باريس بتاريخ  28ماي
،2638
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
املادة األوىل
تنشر بالجريدة الرسمية ،ملحقة بظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بحالة األشخاص
واألسرة وبالتعاون القضائ ي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في
 20أغسطس .2632
املادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع األول  21( 2104نوفمبر .)2631
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :الدكتور عز الدين العراقي.

*
* *
اتفاقية تتعلق حبالة األشخاص واألسرة وبالتعاون القضائي
بني اململكة املغربية واجلمهورية الفرنسية.
إن جاللة ملك المغرب،
وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،

 - 1الجريدة الرسمية عدد  8620بتاريخ  21صفر  4( 2103أكتوبر  )2634ص .682

6.7

بعدما ثبتت لهما أهمية العالقات الشخصية والعائلية بين رعايا الدولتين وحتمية المحافظة
على المبادئ األساسية للهوية الوطنية لألفراد؛
ورغبة منهما ،نتيجة لذلك في إنشاء قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين والمحاكم
بالنسبة لحالة األشخاص واألسرة؛
وحرصا منهما على تدعيم عالقات التعاون القضائي بين الدولتين للسهر بصورة أجدى
على حماية األطفال والمستفيدين من النفقة؛
قررا عقد هذه االتفاقية.
وعينا من أجل ذلك مفوضين عنهما:
عن جاللة ملك المغرب
السيد محمد بوستة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.
عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية
السيد كلود شيسون وزير العالقات الخارجية،
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما ،والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول المرعية ،اتفقا
على المقتضيات التالية:
مقتضيات عامة
الفصل األول
تطبق على حالة األشخاص الذاتيين وأهليتهم مقتضيات قانون إحدى الدولتين التي ينتمون
إليها.
الفصل الثاني
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي والفعلي.
الفصل الثالث
يقصد باإلحالة على قانون إحدى الدولتين قانونها الدارخلي باستثناء أي مجموعة من
القواعد الدولية متعلقة بتنازع القوانين قد تكون سارية المفعول بهذه الدولة.
الفصل الرابع
ال يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه االتفاقية من طرف
محاكم الدولة األرخرى إال إذا كان منافيا بصورة واضحة للنظام العام.
الباب األول
الزواج
الفصل اخلامس
يطبق على كل من الزوجين قانون إحدى الدولتين التي ينتمي لها فيما يخص الشروط
الجوهرية للزواج من سن أهلية النكاح ،وإيجاب وقبول ،وموانع ،رخاصة ما ينتج منها عن
القرابة أو المصاهرة أو الرضاع.
6..

الفصل السادس
يطبق قانون إحدى الدولتين التي أقيم بها الزواج فيما يخص الشروط الشكلية .يمكن لكل
دولة أن تقرر إقامة عقد الزواج في الدولة األرخرى بين زوجين ينتميان إليها أمام موظفيها
القنصليين.
ينعقد الزواج بين مغربي وفرنسية فوق التراب الفرنسي أمام ضابط الحالة المدنية
المختص طبقا للقانون الفرنسي .ويسجل إلضفاء الشرعية عليه تجاه القانون المغربي ،من
طرف الموظفين القنصليين المغاربة المختصين بعد التثبت من إقامته.
ال يعقد العدالن الزواج فوق التراب المغربي بين زوج مغربي وزوجة فرنسية إال بعد
إدالء الزوجة الفرنسية بشهادة الكفاءة في الزواج المسلمة من طرف الموظفين القنصليين
الفرنسيين .ويعقد العدالن الزواج طبقا للشكليات المنصوص عليها في قانون األحوال الشخصية
للزوج المغربي فإذا لم تعين الزوجة الفرنسية من يمكنه القيام بمهمة الوالي فتسند هذه المهمة
إلى القاضي الذي يخاطب على العقد .ويشعر القاضي بهذا العقد في جميع األحوال بدون تأرخير
الموظفين القنصليين الفرنسيين المختصين.
الفصل السابع
يطبق قانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان فيما يرجع لآلثار الشخصية للزواج.
يطبق فيما يخص اآلثار الشخصية للزواج – إذا كان أحد الزوجين مغربيا واآلرخر فرنسيا-
قانون إحدى الدولتين التي بها موطنهما المشترك ،أو آرخر موطن مشترك لهما.
تطبق مقتضيات الباب الثالث من هذه االتفاقية على النفقة بين الزوجين.
الفصل الثامن
يمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتين التي يقع بها موطن الزوجين المشترك أو آرخر
موطن مشترك لهما مختصة بالن ظر في النزاعات المتعلقة باآلثار الشخصية للزواج وفق الفقرة
(أ) من الفصل السادس عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام المؤررخة في رخامس
أكتوبر .2644
غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة إلحدى الدولتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن
تكون مختصة أيضا أيا كان موطن الزوجين وقت تقييد الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس األطراف وفي نفس
الموضوع أمام محكمة الدولة األرخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن
ترجىء البت فيها.

6.6

الباب الثاني
الفرقة
الفصل التاسع
ينحل الزواج وفقًا لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب.
يطبق في الفرقة – إذا كان أحد الزوجين مغربيا واآلرخر فرنسيا ساعة تقييد الطلب – قانون
الدولة التي يقع بها موطن الزوجين المشترك ،أو آرخر موطن مشترك لهما.
الفصل العاشر
تطبق قواعد تنازع القوانين ال مقررة في الفصل السابق على اآلثار الشخصية الناتجة عن
الفرقة.
تطبق على اآلثار المتعلقة بحضانة األطفال والنفقة المستحقة مقتضيات الباب الثالث من
هذه االتفاقية.
الفصل احلادي عشر
يمكن أن تكون محاكم إحدى الدولتين التي يقع بها موطن الزوجين المشترك أو آرخر
موطن مشترك لهما مختصة وفق الفقرة (أ) من الفصل السادس عشر من اتفاقية التعاون
القضائي وتنفيذ األحكام المؤررخة في رخامس أكتوبر  2644بالنظر في الفرقة بين الزوجين.
غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة إلحدى الدولتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن
تكون مختصة أيضا أيا كان موطن الزوجين وقت تقييد الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين وقدمت ثانية بين نفس األطراف وفي نفس
الموضوع أمام محكمة الدولة األرخرى فيجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى الثانية أن
ترجىء البت فيها.
الفصل الثاني عشر
تطبق القواعد المشار إليها في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من هذه االتفاقية
على االنفصال الجسماني إذا كان هذا االنفصال مقررا في القانون المختص إلحدى الدولتين.
الفصل الثالث عشر
تترتب عن عقود انحالل ميثاق الزوجية المخاطب عليها من طرف قاض بالمغرب
والواقعة بين زوجين مغربيين طبقا لقانونهما الوطني آثارها بفرنسا ضمن نفس الشروط
المطلوبة في أحكام التطليق الصادرة في الدول األرخرى.
تترتب عن عقود انحالل الزوجية طبقا للقانون المغربي بين زوج مغربي وزوجته
الفرنسية المخاطب عليها من طرف قاض بالمغرب آثارها بفرنسا عند صيرورتها انتهائية
بطلب من الزوجة ضمن نفس الشروط المطلوبة في أحكام التطليق.
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الفصل الرابع عشر
يمكن رخالفا لمقتضيات الفصل السابع عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام
المؤررخة في رخامس أكتوبر  2644نشر األحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة
األشخاص وتسجيلها في سجالت الحالة المدنية دون ما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية.
الباب الثالث
احلضانة ،حق الزيارة ،النفقة
الفرع األول
مقتضيات عامة
الفصل اخلامس عشر
تلتزم السلطة المختصة في كلتا الدولتين بالتعاون القضائي في مادة الحضانة ،وحق
الزيارة ،والنفقة وكذا بالعمل على إنماء هذا التعاون.
الفصل السادس عشر
تعين وزارتا العدل بالدولتين بصفتهما سلطات مركزية يعهد إليها بتطبيق االلتزامات التي
فرضتها عليها هذه االتفاقية.
وتتصل هذه السلطات لهذه الغاية فيما بينها مباشرة ،وترفع األمر عند االقتضاء إلى الجهة
المختصة على أن يكون تدرخلها مجانا.
تحدث لجنة مخ تلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل تجتمع
دوريا بطلب من إحدى الدولتين إليجاد الحلول للمشاكل األكثر تعقيدا التي ترفع إلى السلطات
المركزية.
الفصل السابع عشر
يمكن للسلطات المركزية أن تتبادل طلب المعلومات والبحوث في القضايا المدنية
والتجاري ة واإلدارية أو المتعلقة باألحوال الشخصية المحالة إلى سلطتها القضائية ما لم يكن
ذلك منافيًا للنظام العام .وتستجيب هذه السلطات بدون مصاريف إلى الطلبات الرامية إلى تسليم
نسخ المستندات العمومية ،ورخاصة نسخ األحكام ورسوم الحالة المدنية ،أو الوثائق المتعلقة
باألح وال الشخصية وتتبادل بطلب منها معلومات تتعلق بالقوانين الجاري بها العمل فوق تراب
الدولة التي تنتمي إليها وذلك قصد تسهيل اإلدالء بالحجة أمام السلطة القضائية كما تتبادل
معلومات حول تنظيمها القضائي.
يمكن تقديم نفس المساعدة عن طريق المعلومات التي تعطيها السلطات القنصلية المعنية.
الفصل الثامن عشر
يجب على من يدعي تمتع حكم صادر في مادة الحضانة ،وحق الزيارة والنفقة بقوة الشيء
المقضي به ،أو يطلب تنفيذه بناء على مقتضيات الباب الثاني من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ
األحكام المؤررخة في رخامس أكتوبر  2644أن ال يدلي إال بشهادة من كتابة الضبط تثبت أن
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الحكم قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر عنها بصرف النظر عن مقتضيات الفقرة (ج) من
الفصل السادس عشر والفقرة (ج) من الفصل الواحد والعشرين من نفس االتفاقية.


الفرع الثاني
احلضانة وحق الزيارة
الفصل التاسع عشر
تلتزم الدولتان عن طريق ال معاملة بالمثل بأن تضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما
القضائية حرية ممارسة حق الحضانة على طفل قاصر مع التقيد فقط بمصلحة دون أي اعتبار
آرخر مستمد من قانونهما الدارخلي وكذا بحرية ممارسة حق الزيارة .وتلتزم كل منهما عن طريق
التبادل بحسن تنفيذ األحكام الصادرة في الدولة األرخرى في هذا الميدان.
الفصل العشرون
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة األطفال الذين وقع
نقلهم إليها بسبب النزاع في حق الحضانة أو جحدها وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة
بالحالة المادية والمعنوية لهؤالء األطفال.
تقوم الس لطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم اإلرادي لألطفال
أو على إيجاد حل حبي لمشاكلهم أو تأمر باتخاذ هذه التدابير .وتأمر في حالة االستعجال باتخاذ
كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أرخطار جديدة أو األطراف المعنية من أضرار
أرخرى .وتعطى معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات وتحرر عند
االقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق
الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تأمر
باتخاذ هذا التدبير .وتتعاون على ت نظيم حق الزيارة واإليواء لمصلحة من ليست له الحضانة
من األبوين فوق تراب إحدى الدولتين .وعلى إزالة كل عرقلة قانونية تحول دون ذلك .كما
تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما الستعمال هذا الحق
وحرية ممارسته وكذا على االلتزامات المتخذة من األطراف في هذا الموضوع.
يمكن أن تضفى الصيغة التنفيذية على األحكام الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين في مادة
الحضانة وممارسة حق الزيارة من طرف محاكم الدولة األرخرى تطبيقًا لمقتضيات الفقرات (أ)
و(ب) و(د) من الفصل السادس عشر ومقتضيات الفصل السابع عشر من االتفاقية المؤررخة في
رخامس أكتوبر  .2644وترفع السلطات المركزية مباشرة هذه الطلبات إلى سلطتها القضائية
المختصة قصد البت فيها.
الفصل الواحد والعشرون
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم اإلرادي على تسهيل تنفيذ األحكام القضائية
الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة.
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الفصل الثاني والعشرون
يجب على السلطات المركزية أن ترفع في أرخصر اآلجال إلى السلطة القضائية المختصة،
عن طريق النيابة العامة لدى هذه المحاكم ،وهي تبت في المادة المدنية ،طلبا يتعلق إما بمنح
القوة التنفيذية في الدولة المطلوبة لألحكام القابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة أو للبت في تسليم
الطفل.
ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضائية الطلبات الرامية إلى تحديد أو حماية
حق الزيارة وإيواء الطفل في إحدى الدولتين لفائدة أحد األبوين الذي ليس له حق الحضانة.
الفصل الثالث والعشرون
يجب على السلطة القضائية للدولتين التي أحيل إليها الطلب أن تبت فيه باستعجال .ويجب
على السلطة المركزية للدولة المطلوبة إذا لم يقع البت دارخل أجل ستة أسابيع ابتداء من تاريخ
اإلحالة أن تشعر السلطة المركزية للدولة الطالبة بالمرحلة التي وصلت إليها القضية.
تسهر السلطات المركزية على التنفيذ السريع لالنتدابات القضائية التي يمكن استعمالها
لجمع كل المعلومات الضرورية في هذا الشأن.
الفصل الرابع والعشرون
ال يحق إلحدى الدولتين في مادة الحضانة ضمن مفهوم مقتضيات الفصلين السادس عشر
والسابع عشر من اتفاقية رخامس أكتوبر  ،2644أن ترفض إقرار أو تنفيذ حكم صادر عن
الدولة األرخرى في الحالتين التاليتين:
 -2إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة اإلقامة المشتركة الفعلية
لألبوين ،أو محكمة إقامة أحدهما الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية.
 -1إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر عنها:
أ) القانون الوطني في حالة انتماء األبوين إلى جنسية واحدة؛
ب) قانون إقامة األبوين المشتركة الفعلية أو قانون إقامة أحد األبوين الذي يعيش معه

الطفل بصفة عادية وذلك إذا كانا ينتميان إلى جنسيتين مختلفتين.
تتقيد سلطات الدولة المطلوبة عند تقديرها لالرختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت
ال حكم بالوقائع التي بنت عليها هذه المحكمة ارختصاصها ما لم يتعلق األمر بحكم غيابي.
الفصل اخلامس والعشرون
يأمر القاضي في الدولة التي نقل إليها الطفل أو احتفظ به فيها بتسليمه فورا بصفة وقتية،
ما لم يثبت من نقل الطفل أو احتفظ به إحدى الحالتين التاليتين:
 -2أن الحاضن وقت الخرق المثار لم يكن يمارس حضانة الطفل فعليا أو بحسن نية؛
 -1أ ن تسليم الطفل إلى الحاضن قد يعرض صحته أو سالمته للضرر نتيجة حادث
يكتسي رخطورة استثنائية وظهرت إماراته منذ تاريخ الحضانة.
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تأرخذ السلطة القضائية بعين االعتبار المعلومات المدلى بها من طرف السلطة المركزية
لدولة اإلقامة العادية للطفل ورخاصة ما يتعلق بحالته االجتماعية والمقتضيات التشريعية المتعلقة
بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك عند تقديرها للحالتين المشار إليهما أعاله.
ال يمس األمر القاضي بإرجاع الطفل بجوهر حق الحضانة.
يتعين على المحكمة التي أحيل إليها طلب تعديل األحقية في حضانة طفل نقل أو احتفظ به
رخرقا لحكم صادر في الموضوع عن محكمة إحدى الدولتين المختصتين تطبيقا لمقتضيات
الفقرة األولى من الفصل الرابع والعشرين المشار إليه أعاله ،وطلب تسليم الطفل من طرف
الحاضن أن تعطى األسبقية في البت لهذا الطلب األرخير ضمن الشروط المشار إليها في هذا
الفصل.
الفرع الثالث
النفقة
الفصل السادس والعشرون
يمكن للسلطات المركزية أن تحيل عند االقتضاء مباشرة إلى سلطتها القضائية المختصة
وضمن مسطرة استعجالية طلبات إضفاء الصيغة التنفيذية على األحكام الصادرة في مادة النفقة
دون المساس بالمهام المخولة للسلطات المرسلة وللمؤسسات الوسيطة بمقتضى اتفاقية نيويورك
المؤررخة في  10يونيه  2641المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج والتي صادق عليها كل من
المغرب وفرنسا.
الفصل السابع والعشرون
ال يحق إلحدى الدولتين في مادة النفقة ضمن مفهوم مقتضيات الفصلين السادس عشر
والسابع عشر من اتفاقية رخامس أكتوبر  ،2644أن ترفض إقرار أو تنفيذ حكم صادر عن
الدولة األرخرى في الحالتين التاليتين:
 -2إذا عللت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم ارختصاصها بكون اإلقامة العادية
لمستحق النفقة كانت فوق ترابها؛
 -1إذا طبقت محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم قانون محل اإلقامة العادية لمستحق
النفقة.
تتقيد سلطة الدولة المطلوبة عند تقديرها لالرختصاص المحلي لمحكمة الدولة التي أصدرت
الحكم بالوقائع التي بنت عليها تلك المحكمة ارختصاصها ما لم يتعلق األمر بحكم غيابي.
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الباب الرابع
مقتضيات ختامية
الفصل الثامن والعشرون
تقع المصادقة على هذه االتفاقية.
الفصل التاسع والعشرون
تدرخل حيز التطبيق حينما يتم تبادل وثائق المصادقة التي ستقع بمجرد ما يتيسر ذلك.
الفصل الثالثون
يمكن لكل من الطرفين الساميين المتعاقدين أن يعلن عن رغبته في إنهاء مفعول هذه
االتفاقية في أي وقت أراد بإش عار مكتوب يوجه بالطرق الديبلوماسية إلى الطرف اآلرخر،
ويوضع بمقتضاه حد لهذه االتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ التوصل به.
إثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه االتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
حرر بالرباط في  6شوال  20( 2102غشت  )2632في أصلين باللغة العربية واللغة
ال فرنسية على اعتبار أن النصين لهما نفس قوة اإلثبات.
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عن جاللة ملك المغرب:

عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية:

محمد بوستة،
وزير الدولة
المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.

كلود شيسون،
وزير العالقات الخارجية.
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ظهري شريف رقم  48748645بتاريخ  66ربيع الثاني  42( 4864يونيو  )4674بنشر االتفاق
املغرية مبوجبه مقتضيات االتفاقية القضائية املربمة بني املغرب وفرنسا والنصني امللحقني
به والربتوكول املتعلق باملهن القضائية احلرة واألعمال ذات الصبغة القانونية املوقع عليها
بالرباط يوم  66مايو  4625واملذكرات املتبادلة بتاريخ  68دجنرب  462.و  .أبريل 4626
بشأن تأويل بعض مقتضيات الربتوكول املذكور والرسائل املتبادلة بتاريخ  42نونرب 4676
و 1يناير  4674بشأن تطبيق الفصل  81من اجلزء الثالث باتفاقية التعاون القضائي
()2()1
املتبادل وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني املربمة يوم  5اكتوبر 4657

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاق المغيرة بموجبه مقتضيات االتفاقية القضائية المبرمة بالرباط يوم 10
مايو  2614بين المغرب وفرنسا؛
وبناء على الملحقين األول والثاني باالتفاق المذكور؛
وبناء على البرتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة وباألعمال ذات الصبغة القانونية
الموقع عليه بالرباط يوم  10مايو 2614؛
وبناء على المذكرات المتبادلة بتاريخ  18دجنبر  2613و  3أبريل  2616بشأن تأويل
بعض مقتضيات البرتوكول المذكور؛
وبناء على الرسائل المتبادلة بتاريخ  21نونبر  2640و 1يناير  2642بشأن تطبيق الفصل
 81من الجزء الثالث باتف اقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين
المبرمة يوم  4أكتوبر .2644
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فصل فريد
تنشر بالجريدة الرسمية الوثائق اآلتية المضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا:
 االتفاق المغيرة بموجبه االتفاقية القضائية المبرمة بالرباط يوم  10مايو  2614بين
المغرب وفرنسا؛
 - 1الجريدة الرسمية عدد  8010بتاريخ  16ربيع الثاني  18( 2862يونيه  )2642ص .2814
2
مالحظة :تطبيقا لمقتضيات المادة  10من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في  23أبريل  1003بين المملكة
المغربية والجمهورية الفرنسية والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد  1008بتاريخ  21ديسمبر  ،1022فقد تم إلغاء
المرسالت المتبادلة بين البلدين لتطبيق الفصل  31من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المبرمة بباريس بتاريخ  4أكتوبر .2644
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النصان الملحقان باالتفاق المذكور؛
البرتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة وباألعمال ذات الصبغة القانونية الموقع
عليه بالرباط يوم  10مايو 2614؛
المذكرات المتبادلة بتاريخ  18دجنبر  2613و  3أبريل  2616بشأن تأويل بعض
مقتضيات البرتوكول المذكور؛
الرسائل المتبادلة بتاريخ  21نونبر  2640و  1يناير  2642بشأن تطبيق الفصل 81
من الجزء الثالث باتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين
المبرمة يوم  4أكتوبر .2644
وحرر بالرباط في  11ربيع الثاني  21( 2862يونيو .)2642

اتفاق تغري مبوجبه مقتضيات االتفاقية القضائية
املربمة بني املغرب وفرنسا
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الفرنسية،
حرصا منهما على تأكيد روح التعاون بينهما في نطاق عالقات رخاصة تحدد باتفاق مشترك بين
المغرب وفرنسا؛
ورغبة منهما في تحديد الشروط الجديدة التي تستعد فرنسا بموجبها ألن تقدم إلى المغرب
مساعدتها في الميدان القضائي وكذا الضمانات التي يتعهد المغرب بمنحها لرجال الهيئة
القضائية الذين سيوضعون رهن إشارته رعيا لمقتضيات القانون الصادر في  11يناير 2614
بتوحيد المحاكم المغربية؛
قررتا تغيير مقتضيات االتفاقية القضائية المبرمة يوم  4أكتوبر  2644بين المغرب
وفرنسا قصد التوفيق بينها وبين القانون المغربي المشار إليه أعاله بكيفية لم يعد معها القضاة
الفرنسيون ابتداء من  82دجنبر  2614يمارسون المهام القضائية وتصبح بها مهامهم ابتداء من
نفس التاريخ ذات صبغة تقنية محضة.
الفصل األول
رغبة في ضمان التعاون بين المغرب وفرنسا في الميدان القضائي ،تتعهد الحكومة
الفرنسية في دائرة إمكانياتها بأن تجعل رهن إشارة الحكومة المغربية وبطلب منها القضاة
الفرنسيين الذين تكون مساعدتهم التقنية ضرورية.
أما شروط تعيين القضاة الفرنسيين المجعولين رهن إشارة الحكومة المغربية عمال بهذا
االتفاق وكيفيات إعفائهم وتحديد حالتهم فتبين في العقد النموذجي المضاف إلى االتفاقية
القضائية المؤررخة في  4أكتوبر  ،2644حسبما وقع تغييره بمقتضيات الملحقين  2و 1
المضافين إلى هذا االتفاق.
وتجعل الحكومة الفرنسية أعوان كتابات الضبط الالزمين رهن إشارة الحكومة المغربية
طبق الشروط المقررة في اتفاقية التعاون اإلداري والتقني الموقع عليها بالرباط يوم  1يبراير
.2644
وسيعمل المغرب وفرنسا على تنمية التعاون بينهما في الميدان القضائي والسيما بتنظيم
تمارين لفائدة قضاة البلدين وبإقرار تبادل منتظم للمعلومات في ميدان التقنية القضائية.
الفصل الثاني
إن القضاة الفرنسيين المجعولين رهن إشارة الحكومة المغربية تبقى جارية عليهم
مقتضيات األنظمة األساسية الخاصة بهم مع مراعاة مقتضيات العقد النموذجي.
ويلزم القضاة المذكورون بالسرية المطلقة في جميع الوقائع والمعلومات والوثائق التي
يطلعون عليها بسبب ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها.
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وال يمكنهم أن يزاولوا أي نشاط سياسي في التراب المغربي.
وال يخشى القضاة الفرنسيون المجعولون رهن إشارة الحكومة المغربية أي إزعاج
بخصوص األعمال المتعلقة بمهامهم.
وتتولى الحكو مة المغربية حمايتهم من التهديد والسب والتهجم والقذف واالعتداء كيفما
كان نوعه الذي قد يتعرضون له في ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها ،وتعوض عند
االقتضاء الضرر الالحق بهم من جراء ذلك.
وال يمكن تغيير مهام هؤالء القضاة أو محل عملهم إال بموجب عقود تلحق بالعقود التي
وقعوا عليها.
وال يجوز طلب قيامهم بعمل عمومي آرخر رخارج المهام المقررة في عقود تعيينهم.
الفصل الثالث
إن القضاة الفرنسيين الذين يكونون قد زاولوا عمال باالتفاقية القضائية المؤررخة في 4
أكتوبر  2644مهام قضائية في المحاكم المغربية يبقون ملزمين بكتمان سر المداوالت.
وال يخشون أي إزعاج بخصوص األحكام التي ساهموا في إصدارها أو األقوال التي
فاهوا بها رخالل الجلسة أو األعمال التي قاموا بها رخالل ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها.
وتتولى الحكومة المغربية حمايتهم من التهديد والسب والتهجم والقذف واالعتداء الذي قد
يتعرضون له بسبب المهام التي يكونون قد مارسوها لدى هاته المحاكم ،وتعوض عند االقتضاء
الضرر الالحق بهم من جراء ذلك.
الفصل الرابع
يعمل بهذا االتفاق ابتداء من فاتح يناير .2611
وحرر بالرباط يوم  10مايو  2614في نظيرين أصليين.
عن حكومة المملكة المغربية،

عن حكومة الجمهورية الفرنسية،

وزير العدل
اإلمضاء :عبد الهادي بوطالب

سفير فرنسا بالمغرب
اإلمضاء :روبير جيلي

*
*
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المحلق 1
المغير بموجبه العقد المطبق على القضاة الفرنسيين
العاملين حاليا بالمغرب
الفصل األول

إنالعقدالمبرميوم...........................بينالحكومةالمغربية
والسيد.......................................عمالباالتفاقيةالقضائيةالمبرمةيوم4
أكتوبر 2644بينالمغربوفرنسايمددالعملبجميعمقتضياتهإلىغايةتاريخ...
الفصل الثاني

تغييرالمقتضياتالفصلاألولمنالعقدفإنالسيد.................................
يمارسمهاممساعدتقنيلدى.......................ابتداءمنتاريخالعملباالتفاق
المؤرخفي10مايو2614المغيرةبموجبهاالتفاقيةالقضائيةالمبرمةيوم4أكتوبر2644
.
الفصل الثالث
يستمر السيد  ........................بالرغم عن هذه المهام الجديدة في االستفادة بخصوص
المرتب والمنافع المادية واإلجازات والتأديب وغيره من المقتضيات المقررة في الفصل 4
والفصول  3وما يليه إلى الفصل  21من عقده األصلي وعند االقتضاء من مقتضيات العقود
الملحقة به.
ويوضح أن الرقم االستداللي المحدد في العقد ال يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقل عن
الرقم االستداللي الذي قد يحصل عليه المتعاقد بسلكه األصلي فيما بعد.
الفصل الرابع
تغييرا لمقتضيات الفصل  8من العقد فإنه إذا قررت الحكومة المغربية أن تعهد إلى السيد
 ........................بمهام مخالفة للمهام المقررة في الفصل  1أعاله أو إذا قررت تغيير محل
ممارسة هذه المهام ،وجب وضع ملحق للعقد باتفاق مشترك بين الطرفين.
*
*
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الملحق II
التغييرات المدخلة على العقد النموذجي المضاف إلى االتفاقية القضائية المبرمة
يوم  5أكتوبر  1551بين فرنسا والمغرب
والمطبقة على القضاة الفرنسيين المعينين أخيرا بالمغرب.
تغير كما يلي الفصول  2و  8و ( 4المقطع األرخير) من العقد النموذجي المضاف إلى
االتفاقية المؤررخة في  4أكتوبر :2644
الفصل األول
تطبيقا لالتفاقية القضائية الفرنسية المغربية المبرمة يوم  4أكتوبر  2644والمغيرة
باالتفاق المؤرخ في  10مايو  2614فإن السيد  ...................يعين من طرف الحكومة
المغربية لممارسة مهام  ( .........................تحديد المأمورية المعهود بها إلى القاضي وبيان
محل ممارسة المهام) ويتقاضى المرتب والتعويضات التي يستفيد منها قاض يكون قد مارس
بالفعل مهام  ........................................طبق الشروط المقررة في االتفاقية المؤررخة في
 4أكتوبر  2644وفي العقد النموذجي المضاف إليها.
الفصل الثالث
إذا قررت الحكومة المغربية أن تعهد إلى السيد  ........................بمهام مخالفة للمهام
المقررة في الفصل  2أعاله أو قررت تغيير محل ممارسة هذه المهام ،وجب وضع ملحق للعقد
باتفاق مشترك بين الطرفين.
الفصل اخلامس (املقطع األخري)
إن الرقم االستداللي المحدد في العقد ال يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقل عن الرقم
االستداللي الذي قد يحصل عليه المتعاقد بسلكه األصلي فيما بعد.
*
*
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البروتوكول
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية الفرنسية،
رغبة منهما نظرا إلعادة التنظيم القضائي بالمغرب في تحديد الشروط الجديدة التي يمكن
أن يمارس بموجبها األعمال القضائية رعايا كل دولة من الدولتين في تراب الدولة األرخرى مع
مراعاة الفصل  4من القانون الصادر في  11يناير  2614بتوحيد المحاكم المغربية؛
اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول الذي يعوض مقتضيات الفصل  1من االتفاقية
القضائية المؤررخة في  4أكتوبر  2644ويعتبر جزءا ال يتجزأ من اتفاقية التعاون القضائي
المتبادل.
 -2إن المحامين الفرنسيين المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم
السلطات المغربية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم
السلطات الفرنسية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية.
 -1إن المحامين الفر نسيين المقيدين حاليا في نقابات المحامين المغاربة يقبلون بحكم القانون
لممارسة مهامهم في التراب المغربي.
وإذا كانوا ال يحسنون اللغة العربية ،وجب عليهم انتداب أحد زمالئهم يحسن هذه اللغة في
جميع أعمال المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعهم ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات.
كما أن المحامين المغاربة المقيدين حاليا في نقابات المحامين الفرنسيين يقبلون بحكم
القانون لممارسة مهامهم في التراب الفرنسي.
وإذا كانوا ال يحسنون اللغة الفرنسية ،وجب عليهم انتداب أحد زمالئهم يحسن هذه اللغة
في جميع أعمال المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعهم ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات.
ويجوز لرعايا كل بلد من البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد اآلرخر على أن تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة للتقييد المذكور في البلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع
أي تمييز وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط االمتثال فقط لتشريع البلد المذكور ويقبلون
على الخصوص لممارسة جميع مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة.
 -8إن الرعايا المغاربة المتوفرين على الليسانس في الحقوق يقبلون لقضاء التمرين في
نقابات المحامين الفرنسيين من غير إثبات حصولهم على شهادة األهلية لممارسة مهنة
المحاماة ،غير أن تمرينهم بفرنسا ال يكون في هذه الحالة صالحا للتقييد في نقابات
المحامين الفرنسيين.
 -1يجوز للرعايا الفرنسيين أن يمارسوا في المغرب المهن القضائية الحرة طبق نفس
الشروط المطلوبة من الرعايا المغاربة دون أن يكونوا موضوع أي تمييز.
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ويجوز للرعايا ال مغاربة أن يمارسوا بفرنسا المهن القضائية الحرة طبق نفس الشروط
المطلوبة من الرعايا الفرنسيين دون أن يكونوا موضوع أي تمييز.
 -4يخصص كل طرف من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف المتعاقد اآلرخر النظام
األساسي الخاص المحدد في هذا البروتوكول رعيا للعالقات المتينة التي تربط بين
الدولتين .وال يجوز تمديد االستفادة من هذه المقتضيات بصفة تلقائية لرعايا دولة أرخرى.
ويعمل بهذا البروتوكول ابتداء من فاتح يناير .2611
وحرر بالرباط يوم  10مايو  2614في نظيرين أصليين.
عن حكومة المملكة المغربية،

عن حكومة الجمهورية الفرنسية،

وزير العدل،
اإلمضاء :عبد الهادي بوطالب

سفير فرنسا بالمغرب،
اإلمضاء :روبير جيلي

*
*
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املذكرات املتبادلة بني املغرب وفرنسا بتاريخ  68دجنرب 462.
و  .أبريل  4626بشأن تأويل بعض مقتضيات الربوتوكول الفرنسي املغربي املثرخ
يف  66مايو  4625واملتعلق باملهن القضائية احلرة واألعمال ذات الصبغة القانونية
سفارة فرنسا باملغرب
إلى وزارة الشؤون الخارجية بالرباط
تقدم سفارة فرنسا تهانيئها إلى وزارة الشؤون الخارجية وتتشرف استنادا إلى المذكرة رقم
 3-241المؤررخة في  4يونيه  2613بإطالعها على ما يلي بخصوص تأويل بعض مقتضيات
البرتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو  2614والمتعلق بالمهن القضائية الحرة
واألعمال ذات الصبغة القانونية.
أ) السلطات المختصة لتسليم اإلذن المشار إليه في الفقرة  2من البروتوكول
إن الفقرة  2من البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو  2614والمتعلق بالمهن
القضائية الحرة واألعمال ذات الصبغة القانونية تنص على ما يلي:
إن المحامين الفرنسيين المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم السلطات
المغربية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم
السلطات الفرنسية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية".
وينبغي تأويل هذا المقتضى باعتبار أن عبارتي «السلطات المغربية المختصة»
و«السلطات الفرنسية المختصة» تعينان فيه على التوالي وزير العدل للحكومة المغربية
وحارس األرختام وزير العدل للحكومة الفرنسية.
ب) حالة الرعايا المغاربة والرعايا الفرنسيين الذين لم يكونوا في تاريخ التوقيع على
البروتوكول مقيدين في إحدى نقابات البلد اآلخر والذين يرغبون في التقييد بها.
تجرى على وضعية هؤالء األشخاص مقتضيات المقطع الثالث من الفقرة الثانية اآلتية من
البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو  2614والمتعلق بالمهن القضائية الحرة
واألعمال ذات الصبغة القانونية:
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« ويجوز لرعايا كل بلد من البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد اآلرخر على أن تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة للتقييد المذكور بالبلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع أي
تمييز .وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط االمتثال فقط لتشريع البلد المذكور ويقبلون على
الخصوص لممارسة مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة».
وينبغي تأويل هذا المقتضى باعتبار أن تقييد أحد الرعايا المغاربة في نقابة للمحامين
الفرنسيين أو تقييد أحد الرعايا الفرنسيين في نقابة للمحامين المغاربة ال يجوز رفضه بسبب عدم
معرفته اللغة الفرنسية أو اللغة العربية .ويجب على المعني باألمر إذا كان ال يحسن لغة البلد
الذي يريد مزاولة مهنته فيه كما هو الشأن بالنسبة للمحامين المشار إليهم في المقطعين  2و 1
من الفقرة الثانية من البروتوكول انتداب زميل يحسن هذه اللغة في جميع أعمال المسطرة غير
الكتابية دون أن يمنعه ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات.
وستكون السفارة ممنونة لوزارة الشؤون الخارجية إذا تفضلت بإطالعها عما إذا كان في
إمكانها الموافقة على المقتضيات السابقة.
وفي حالة التأكيد ،تعتبر هذه المذكرة وجواب وزارة الشؤون الخارجية عنها بمثابة
مذكرتين متبادلتين بشأن تأويل البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو 2614
والمتعلق بالمهن القضائية الحرة واألعمال ذات الصبغة القانونية وتنشر المذكرتان المتبادلتان
في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وتغتنم سفارة فرنسا هذه المناسبة لتجدد إلى وزارة الشؤون الخارجية عبارات تقديرها
واحترامها.
وحرر بالرباط في  18دجنبر .2613

*
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المملكة المغربية
وزارة الشؤون الخارجية
إلى سفارة فرنسا بالمغرب
تقدم وزارة الشؤون الخارجية تهانيئها إلى سفارة فرنسا وتتشرف بإطالعها على ما يلي
جوابا عن مذكرة السفارة رقم  4122المؤررخة في  18دجنبر .2613
أ) السلطات المختصة لتسليم اإلذن المشار إليه في الفقرة  2من البروتوكول8
لقد تفضلت السفارة فأرخبرت وزارة الشؤون الخارجية بأن الفقرة  2من البروتوكول
الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو  2614والمتعلق بالمهن القضائية الحرة واألعمال ذات
الصبغة القانونية تنص على ما يلي:
« إن المحامين الفرنسيين المقيدين في نقابات المحامين الفرنسيين يمكن أن تأذن لهم
السلطات المغربية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم المغربية.
كما أن المحامين المغاربة المقيدين في نقابات المحامين المغاربة يمكن أن تأذن لهم
السلطات الفرنسية المختصة في مؤازرة أو تمثيل الخصوم لدى جميع المحاكم الفرنسية».
«وتشير السفارة إلى أن هذا المقتضى ينبغي تأويله باعتبار أن عبارتي «السلطات المغربية
المختصة» و«السلطات الفرنسية المختصة» تعينان فيه على التوالي وزير العدل للحكومة
المغربية وحارس األرختام وزير العدل للحكومة الفرنسية».
ب) حالة الرعايا المغاربة والرعايا الفرنسيين الذين لم يكونوا في تاريخ التوقيع على
البروتوكول مقيدين في إحدى نقابات البلد اآلخر والذين يرغبون في التقييد بها8
تنص مذكرة السفارة من جهة أرخرى على أن وضعية األشخاص المشار إليهم في العنوان
«ب» تجرى عليها مقتضيات المقطع ( 8الفقرة  )1اآلتية من البروتوكول الفرنسي المغربي
المؤرخ في  10مايو  2614المتعلق بالمهن القضائية الحرة واألعمال ذات الصبغة القانونية:
« يجوز لرعايا كل بلد من البلدين طلب تقييدهم في إحدى نقابات البلد اآلرخر على أن تتوفر
فيهم الشروط المطلوبة للتقييد المذكور بالبلد الملتمس فيه التقييد من غير أن يكونوا موضوع أي
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تمييز وتمكنهم ممارسة مهنة المحاماة بشرط االمتثال فقط لتشريع البلد المذكور ويقبلون على
الخصوص لممارسة مهام مجلس الهيئة باستثناء مهام النقابة».
« وتشير السفارة إلى أن هذا المقتضى ينبغي تأويله باعتبار أن تقييد أحد الرعايا المغاربة
في نقابة للمحامين الفرنسيين أو أحد الرعايا الفرنسيين في نقابة للمحامين المغاربة ،ال يجوز
رفضه بسبب عدم معرفته اللغة الفرنسية أو اللغة العربية .ويجب على المعني باألمر إذا كان ال
يحسن لغة البلد الذي يريد مزاولة مهنته فيه كما هو الشأن بالنسبة للمحامين المشار إليهم في
المقطعين  2و  1من الفقرة  1من البروتوكول انتداب زميل يحسن هذه اللغة في جميع أعمال
المسطرة غير الكتابية دون أن يمنعه ذلك من مؤازرة الخصوم في الجلسات».
ويشرف وزارة الشؤون الخارجية بعد اإلطالع على ما سبق أن تخبر سفارة فرنسا بموافقة
السلطات المغربية على مختلف المقتضيات السابقة.
وبناء على ما ذكر ،تعتبر هذه المذكرة ومذكرة السفارة المشار إليها أعاله بمثابة مذكرتين
متبادلتين بشأن تأويل البروتوكول الفرنسي المغربي المؤرخ في  10مايو  2614والمتعلق
بالمهن القضائية الحرة واألعمال ذات الصبغة القانونية وتنشر المذكرتان المتبادلتان كما هو
متفق عليه في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية والجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وتغتنم وزارة الشؤون الخارجية هذه المناسبة لتجدد إلى سفارة فرنسا عبارات تقديرها
واحترامها.
وحرر بالرباط في  3أبريل .2616
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اتفاقية املساعدة القضائية يف امليدان اجلنائي
بني
1
اململكة املغربية و اململكة اإلسبانية
إن المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية ،المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"،
رغبة منهما في إقرار وتقوية العالقات التي تربط البلدين ورخاصة في مجال التعاون
القضائي في الميدان الجنائي،
اتفقتا على المقتضيات التالية:
املادة األوىل
التزامات التعاون
 )2يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادال وفقا للقواعد والمقتضيات المحددة بالمواد التالية
أكبر ما يمكن من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية.
 )1يمنح التعاون القضائي كذلك في الحاالت التالية:
أ) في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ما دامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا
في الدعوى الجنائية؛
ب) في م ساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات أو التدابير األمنية.
املادة الثانية
االستثناءات
يمكن رفض التعاون القضائي:
أ) إذاتعلقالطلببجرائميعتبرهاالطرفالمطلوببجرائمسياسية،أوكجرائممرتبطة
بجرائم سياسية وطبقا ً لهذه االتفاقية ال تعتبر جرائم سياسية الجرائم اإلرهابية وكذا االعتداء
الموجهضدحياة رئيس دولةأحد الطرفينالمتعاقدينأوأحدأعضاءعائلتهوكلمحاولةأو
مشاركةفيمثلهذهالجرائم.
ب)  إذا اعتبر الطرف الطالب أن تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بسيادته ،أو أمنه ،أو
نظامه العام.
املادة الثالثة
تقييد التعاون
كل رفض للتعاون يجب أن يكون معلال ويبلغ للطرف الطالب.
قبل رفض طلب التعاون القضائي ،يقدر الطرف المطلوب إمكانية منح التعاون وفق
الشروط التي يراها ضرورية ،ويتم التنفيذ إذا وافق عليها الطرف الطالب.
1

 لم تنشر اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بعد في الجريدة الرسمية ،غير أنها " تدخل هذه االتفاقية حيزالتنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ،ونهائيا ابتداء من اليوم األول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ
األخير المعلن الستفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كال الطرفين".الفقرة األولى من المادة  81من هذه االتفاقية.
تم التوقيع على هذه االتفاقية بالرباط بتاريخ  11يونيو .1006
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املادة الرابعة
السلطات املختصة
باستثناء مقتضيات مخا لفة لهذه االتفاقية ،فإن السلطات المختصة لتطبيقها هي بالنسبة
للمملكة المغربية والمملكة اإلسبانية هي السلطات القضائية والنيابة العامة.
املادة اخلامسة
تنفيذ طلبات التعاون
 )2ينفذ الطرف المطلوب طلبات التعاون المتعلقة بالقضايا الجنائية ،والموجهة إليه من
طرف السلطات القضائية المختصة للطرف الطالب وفق الشكل المنصوص عليه في قانونه.
 )1بناء على طلب الطرف الطالب ،يحترم الطرف المطلوب الشكليات والمساطر المشار
إليها صراحة من لدن الطرف الطالب ،باستثناء المقتضيات المخالفة لهذه االتفاقية كما يجب أن
ال تكون هذه الشكليات والمساطر مخالفة للمبادئ األساسية لقانون الطرف المطلوب.
 )8عندما ال يمكن تنفيذ الطلب كليا ً أو جزئياً ،تشعر سلطات الطرف المطلوب بدون أجل
سلطات الطرف الطالب ،وتشير إلى الشروط التي يمكن في إطارها تنفيذ الطلب .وتتفق سلطات
الطرفين الحقا ً على المآل الذي يجب تخصيصه للطلب وعند االقتضاء تخضيعه الحترام تلك
الشروط .
 )1ينفذ الطرف المطلوب طلب التعاون في أقرب اآلجال مع مراعاة اآلجال المسطرية أو
غيرها والمحددة من قبل الطرف الطالب ،الذي يوضح أسباب تحديد هذا األجل وعند االقتضاء
يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب حاالً بكل ما من شأنه تأجيل تنفيذ الطلب.
 )4يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون إذا طلب
الطرف الطالب ذلك صراحة إذا وافقت السلطات المختصة للطرف المطلوب ،فإن السلطات
المختصة للطرف الطالب وممثليهم أو األشخاص المشار إليهم في الطلب وكذا األشخاص
المعنيين من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب ،يمكنهم حضور عملية التنفيذ ،في الحدود
المسموح بها من طرف قانون الطرف المطلوب ،ويمكن لسلطات الطرف الطالب أو األشخاص
المشار إليهم في طلب استجواب شاهد أو رخبير .ويتحمل الطرف الطالب مصاريف سفر وإقامة
األشخاص الذين يحضرون عمليات تنفيذ يتحملها الطرف الطالب.
 )1يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب ،ممثليهم أو األشخاص المذكورين في الطلب
عند حضور عملية التنفيذ الحصول مباشرة على نسخة مطابقة لألصل من وثائق التنفيذ.
 )4يجب أن تكون األفعال الموجبة للتفتيش أو الحجز معاقبا عليها في قانون الطرفين
المتعاقدين.
 )3يمكن للطرف المطلوب أن يوجه فقط نسخ أو نسخ مصادق عليها من الملفات أو
الوثائق المطلوبة .غير أنه إذا التمس الطرف الطالب صراحة إرسال أصول الوثائق ،فإنه تتم
االستجابة لهذا الطلب في حدود اإلمكان.
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املادة السادسة
الطلبات اإلضافية
للتعاون القضائي
 )2إذا تبين من رخالل تنفيذ طلب التعاون القضائي ،أنه من الضروري القيام بأبحاث لم يكن
منصوصا عليها صراحة ولم تكن متطلبة عند تقديم الطلب ،بحيث تكون مفيدة إلثبات الوقائع،
يقوم الطرف المطلوب فورا بإشعار سلطات الطرف الطالب لتمكينها من اتخاذ تدابير جديدة مع
اإلشارة إن اقتضى الحال إلى طرق تبليغ تلك المعلومات.
 )1إذا تقدمت السلطات المختصة للطرف الطالب بطلب تكميلي للتعاون القضائي فإنها ال
تكون ملزمة بإعطاء معلومات سبق اإلدالء بها في الطلب األصلي ،غير أنه يجب أن يتضمن
الطلب اإلضافي المعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف على الطلب األصلي.
 )8يمكن للسلطة المختصة التي تقدمت بطلب للتعاون القضائي وحضرت تنفيذه لدى
الطرف المطلوب ،أن توجه طلبا تكميليا مباشرا للسلطة المختصة لدى الطرف المطلوب ما
دامت موجودة فوق إقليم ذلك الطرف.
املادة السابعة
تسليم األشياء
 )2يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم األشياء ،الملفات أو أصول وثائق إذا كانت
ضرورية إلنجاز مسطرة جنائية جارية ،غير أن عملية التسليم تتم بمجرد إنهاء إجراءات
المسطرة.
 )1يتم إرجاع األشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة تنفيذا لطلب تعاون قضائي في
أيسر اآلجال من طرف الطرف المطلوب للطرف الطالب ما لم يتم التنازل عنها صراحة.
 )8يمكن للسلطة المختصة التي تقدمت بطلب للتعاون القضائي وحضرت تنفيذه لدى
الطرف المطلوب ،أن توجه طلبا تكميليا مباشرة للسلطة المختصة لدى الطرف المطلوب ما
دامت موجودة فوق إقليم ذلك الطرف.
املادة الثامنة
تسليم الوثائق املسطر
وتبليغ القرارات يف امليدان اجلنائي
 )2يعمل الطرف المطلوب على تبليغ وثائق المسطرة والمقررات القضائية في المادة
الجنائية المرسلة إليه من قبل الطرف الطالب ،لهذا الغرض ،وتتم عملية التسليم عن طريق
إرسال عادي للقرار أو الوثيقة للمرسل إليه .يمكن للطرف المطلوب إذا التمس الطرف الطالب
صراحة ذلك أن تتم عملية التسليم وفق أحد األشكال المنصوص عليها في قانونها أو وفق شكل
رخاص يتماشى مع هذا التعاون.
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 )1يثبت التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه أو شهادة السلطة
المختصة يشهد فيه بإجراء التبليغ؛ وشكله وتاريخه ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى
الطرف الطالب.
 )8إذا لم يتم التسليم أو التبليغ فإن الطرف المطلوب يعمل فورا على بيان األسباب التي
حالت دون إنجازه.
املادة التاسعة
استدعاء الشهود واخلرباء
كل شاهد أو رخبير لم يمتثل لالستدعاء الموجه إليه رغم التوصل به ،ال يمكن اتخاذ أية
عقوبة أو إجراء زجري ،ولو نص على ذلك في االستدعاء .ما لم يتكرر استدعاؤه من جديد
ويحضر فيما بعد من تلقاء نفسه فوق تراب الطرف الطالب.
يمكن االستماع للشاهد أو الخبير من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب عن طريق
تقنية المحاضر المصورة إذا كان قانونه الوطني يسمح بذلك.
املادة العاشرة
مصاريف وإقامة اخلرباء والشهود
 )2تكون مصاريف السفر واإلقامة الممنوحة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم
الجاري بها العمل في الطرف الطالب.
 )1يجب أن ينص في االستدعاء أو طلب االستدعاء على كيفية أداء مصاريف السفر
واإلقامة للشاهد أو الخبير من طرف السلطات القنصلية للطرف الطالب.
 )8يتعين على السلطات القنصلية للطرف الطالب أن تمنح للشاهد أو الخبير بناء على
طلبه تسبيقا ً لكل أو جزء من مصاريف السفر واإلقامة.
املادة احلادية عشر
حضور الشهود املعتقلني
 )2كل شخص معتقل يحضر بصفته شاهد أو بهدف مواجهته بناء على طلب الطرف
الطالب ،يتم نقله مؤقتا إلى المكان الذي يجب أن يتم فيه االستماع إليه شريطة إرجاعه دارخل
األجل المحدد من الطرف المطلوب وتحت جميع التحفظات ومقتضيات المادة  21في حدود
إمكانية التطبيق.
يمكن رفض النقل في الحاالت التالية:
أ -إذا لم يوافق الشخص المعتقل
ب -إذا كان حضوره ضروريا في قضية جنائية رائجة فوق تراب الطرف المطلوب.
ج -إذا كان من المحتمل أن نقله من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات
قهرية تتعارض مع نقله إلى الطرف الطالب.
 )1الشخص الذي تم نقله يجب أن يبقى رهن االعتقال فوق تراب الطرف الطالب ما عدا
إذا تقدم الطرف المطلوب الذي وافق على نقله بطلب إلطالق سراحه.
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املادة الثانية عشر
حصانة الشهود واخلرباء
 )2ال يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية ألي شاهد أو رخبير كيفما كانت
جنسيته ،استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ،فوق إقليمه من أجل أفعال أو
أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطرف المطلوب.
 )1ال يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية ألي شخص كيفما كانت جنسيته،
استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه
من تراب الطرف المطلوب وغير مشار إليها في االستدعاء.
 )8تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة عندما يكون بإمكان الشاهد ،الخبير أو الشخص
المتابع مغادرة إقليم الدولة الطالب رخالل الثالثين يوما الموالية عندما ال يصبح حضوره مطلوبا
من طرف السلطات القضائية ،ولم يغادره أو عاد إليه بعد أن غادره.
املادة الثالثة عشر
النقل املثقت لألشخاص
املعتقلني من أجل التحقيق
في حالة اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين ،يمكن للطرف الطالب الذي التمس إجراء
تحقيق يستوجب حضور شخص معتقل فوق ترابه ،أن ينقل مؤقتا هذا الشخص فوق إقليم
الطرف المطلوب.
ينص االتفاق بين السلطات المختصة للطرفين على إجراءات النقل المؤقت للشخص
واآلجال الذي يجب أن يرجع دارخله إلى إقليم الطرف الذي كان فيه معتقال سابقا.
املادة الرابعة عشر
القواعد املشرتكة للمادتني  46و48
لتطبيق مقتضيات المادتين  21و:28
أ -ترسل طلبات النقل والطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين؛
ب -ينص االتفاق بين السلطات المختصة للطرفين ،على إجراءات النقل المؤقت للشخص،
واآلجال التي يتم رخاللها إرجاعه إلى تراب الدولة التي كان معتقال فيها سابقا.
ج -إذا كانت موافقة الشخص المعني بالنقل ضرورية ،يقدم فورا الطرف الذي يكون
الشخص معتقال فوق إقليمه فورا تصريحا بهذه الموافقة أو نسخة منه.
د -يبقى الشخص الذي تم نقله معتقال فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه ،إال في الحالة
التي يطلب فيها الطرف الذي كان معتقال فوق إقليمه ،إطالق سراحه .وتخصم مدة االعتقال التي
ق ضاها فوق إقليم الطرف الذي تم نقله إليه ،من مدة االعتقال التي يجب على المعني باألمر
قضاؤها.
هـ ـ تطبق مقتضيات المادة  21مع ما تقتضيه من تعديالت.
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املادة اخلامسة عشر
التسليم املراقب
 )2يتعهد كل طرف ،بأن يررخص بناء على طلب الطرف اآلرخر إجراء تسليم مراقب فوق
إق ليمه ،في إطار بحث جنائي متعلق بجرائم يمكن أن يترتب عنها التسليم.
 )1يتم اللجوء إلى التسليم المراقب بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة للطرف
المطلوب ،في إطار احترام القانون الوطني لهذا الطرف.
 )8يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصوص عليها من الطرف المطلوب .تبقى
صالحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمليات موكولة للسلطات المختصة لهذا الطرف.
املادة السادسة عشر
شكل ومضمون طلب التعاون القضائي
 )2يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات اآلتية:
أ -السلطة المصدرة للطلب؛
ب -موضوع وسبب الطلب؛
ج -وفي حدود اإلمكان هوية وجنسية المعني باألمر؛
د) اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن؛
هـ) كل المعلومات األرخرى التي تتوفر عليها السلطة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون.
 )1ومن جهة أرخرى تتضمن طلبات التعاون القضائي إن اقتضى الحال عرض مفصل
للوقائع ،التهمة والنصوص القانونية المطبقة.
 )8يجب أن يكون طلب التفتيش و /أو الحجز مرفوقا بأمر صادر عن القاضي المختص
بالطرف الطالب.
املادة السابعة عشر
املسطرة
بغض النظر عن استعمال القناة الدبلوماسية وفي إطار احترام مقتضيات المادة  ،1فإن
طلب التعاون والوثائق المتعلقة بتنفيذه توجه من السلطات المركزية للبلدين.
السلطة المركزية بالنسبة للمغرب :وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو).
السلطة المركزية بالنسبة إلسبانيا :وزارة العدل.
والتغييرات التي تطرأ على تعيين السلطات المركزية يتم بواسطة تبادل المذكرات الشفوية
عبر الطرق الدبلوماسية ،ويصبح كل تغ يير ساري المفعول ما لم يكن هناك معارضة من طرف
اآلرخر.
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املادة الثامنة عشر
توجيه طلبات التعاون
 -2توجه طلبات التعاون مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة
المركزية للطرف المطلوب ،كما ترجع أجوبة بنفس الطريق.
 -1وفي حالة االستعجال المعللة يمكن توجيه طلبات التعاون مباشرة من السلطات
القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب .وتوجه السلطة المركزية
للطرف الطالب أصل الطلب للسلطة المركزية للطرف المطلوب في أيسر اآلجال.
 -8عندما تكون السلطة التي توصلت بالطلب غير مختصة لتنفيذها فإنها توجه مباشرة هذا
الطلب للسلطة المختصة ببلدها وتشعر بذلك الطرف الطالب.
املادة التاسعة عشر
طلب معلومات يف اجملال البنكي
 )2يمنح الطرف المطلوب ،بناء على طلب الطرف الطالب وفي أقرب اآلجال ،جميع
المعلومات المتعلقة بالحسابات كيفما كان نوعها والممسوكة أو المراقبة لدى أحد األبناك
الموجودة فوق إقليمه ،من طرف شخص طبيعي أو معنوي موضوع بحث جنائي لدى الطرف
الطالب.
 )1يمنح الطرف المطلوب ،بناء على طلب الطرف الطالب ،جميع المعلومات المتعلقة
بالحسابات البنكية المحددة والعمليات البنكية المنجزة رخالل مدة معينة على حساب أو عدة
حسابات محددة في الطلب بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.
 )8بناء على طلب الطرف الطالب ،يتتبع الطرف المطلوب ،رخالل مدة معينة العمليات
البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في الطلب .ويشعر الطرف الطالب بنتيجتها.
تكون طرق تتبع العملية موضوع اتفاق بين السلطات المختصة للطرف المطلوب والطرف
الطالب.
 )1تمنح المعلومات المشار إليها في الفقرات  ،1 ،2و ،8للطرف الطالب حتى وإن كانت
الحسابات ممسوكة من قبل وحدات تعمل على شكل أو لحساب صناديق ائتمان أو أي آلية أرخرى
لتدبير الممتلكات تكون هوية األشخاص المكونين لها أو المستفيدين منها غير معروفة.
 )4يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لئال تقوم األبناك بإرخبار الزبناء المعنيين أو
األغيار ،بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا ً لمقتضيات هذه المادة.
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املادة العشرون
التفتيش واحلجز وجتميد املمتلكات
 )2ينفذ الطرف المطلوب بقدر ما يسمح به تشريعه طلبات التفتيش وتجميد الممتلكات
وحجز وسائل اإلثبات.
 )1يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتائج تلك الطلبات.
 )8يلتزم الطرف الطالب بكل الشروط المفروضة من لدن الطرف المطلوب بالنسبة
لألشياء المحجوزة المسلمة للطرف الطالب.
املادة الواحد والعشرون
متحصالت اجلرائم
 )2يبذل الطرف المطلوب أقصى جهده ،بناء على طلب ،للكشف عما إذا كانت متحصالت
جريمة ما وفق تشريع الطرف الطالب توجد فوق إقليميه ،ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه.
يخبر الطرف الطالب في طلبه الطرف المطلوب باألسباب التي يرتكز عليها في االقتناع
بإمكانية وجود مثل هذه المتحصالت فوق إقليمه.
 )1إذا تم العثور على المتحصالت المفترض نشوءها عن الجريمة وفقا للفقرة  ،2يتخذ
الطرف المطلوب التدابير الضرورية المسموح بها بمقتضى تشريعه للحيلولة دون أن تكون تلك
المحصالت موضوع معاملة أو نقل أو تفويت قب ل أن تتخذ محكمة الطرف الطالب مقررا نهائيا
بشأنها.
 )8ينفذ الطرف المطلوب وفقا ً لتشريعه طلب التعاون الرامي إلى القيام بمصادرة
متحصالت الجريمة.
 )1يجب على الطرف المطلوب قدر ما يسمح به تشريعه الدارخلي وبناء على طلب الطرف
الطالب ،أن يعطي األولوية السترجاع متحصالت الجرائم لفائدة الطرف الطالب ورخاصة من
أجل تعويض الضحايا وردها للمالك الشرعي مع األرخذ بعين االعتبار حقوق الغير حسن النية.
 )4تشمل متحصالت الجريمة األدوات المستعملة الرتكاب تلك الجريمة.
املادة الثانية والعشرون
االسرتجاع
 )2يمكن للطرف المطلوب ،بناء على طلب الطرف الطالب ودون المساس بحقوق الغير
حسن النية ،أن يضع رهن إشارة الطرف الطالب األشياء المتحصل عليها بطرق غير شرعية
من أجل إرجاعها لمالكها الشرعي.
 )1يمكن للطرف المطلوب ،في إطار تنفيذ طلب التعاون ،أن يتنازل قبل أو بعد تسليم
األشياء للطرف الطالب ،عن رد تلك األشياء التي سلمت للطرف الطالب ،إذا كان من شأن ذلك
تيسير إرجاعها إلى مالكها الشرعي ،وذلك دون المساس بحقوق األغيار حسني النية.
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 )8في حالة عدول الطرف المطلوب عن إرجاع األشياء قبل تسليمها للطرف الطالب ،فال
يمكنه أن يتذرع بأي ضمان أو حق طعن ذي صلة بالتشريع الضريبي أو الجمركي على تلك
األشياء.
 )1إن التنازل المنصوص عليه في الفقرة الثانية ،ال يمس حق الطرف المطلوب في
تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية من المالك الشرعي.
املادة الثالثة والعشرون
شكاية ألجل املتابعة
 )2كل شكاية من أجل إجراء متابعة أمام محاكم الطرف اآلرخر بواسطة الطريق
المنصوص عليه في المادة  24من هذه االتفاقية.
 )1يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بمآل الشكاية.
املادة الرابعة والعشرون
القرارات القضائية
يوجه كل واحد من الطرفين المتعاقدين لآلرخر إشعار باألحكام الجنائية وغيرها من
اإلجراءات الصادرة في حق رعايا الطرفين والتي يتم تسجيلها في السجل العدلي؛ وتتبادل
السلطتين المركزيتين هذه اإلشعارات على األقل مرة في السنة.
وبناء على طلب استعجالي ،توجه نسخة من القرار الصادر.
املادة اخلامسة والعشرون
توجيه السجل العدلي
توجه المعلومات المحصل عليها من السجل العدلي ،المطلوبة في قضية جنائية ،بنفس
الطريقة التي تحصل بها عليها السلطة القضائية للطرف المطلوب.
يجب أن تكون الطلبات الصادرة عن محكمة مدنية أو سلطة إدارية ،معللة ،وتتم االستجابة
لها في حدود المقتضيات القانونية أو التنظيمية الدارخلية للطرف المطلوب.
املادة السادسة والعشرون
اللغات
 )2تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها بلغة الطرف الطالب ،وترفق
بترجمة للغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.
 )1يجب أن تكون الترجمة المرفقة بطلب التعاون مصادق عليها من طرف شخص مؤهل
لذلك حسب قانون الطرف الطالب.
 )8يحرر تنفيذ طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب.
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املادة السابعة والعشرون
التبادل التلقائي للمعلومات
 )2يمكن للسلطات المختصة للطرفين ،في حدود ما يسمح به قانونها الوطني ودون توجيه
طلب في هذا الشأن ،إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بأفعال جنائية معاقب عليها  ،يدرخل زجرها
أو معالجتها ضمن ارختصاص السلطة المرسل إليها في الوقت الذي يتم فيه تزويدها بالمعلومات.
 )1يمكن للسلطة التي تقوم بتقديم المعلومات وفقا لقانونها الدارخلي ،أن تقيد استعمالها من
طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط .ويتعين على السلطة المرسل إليها احترام تلك
الشروط ،ما دام قد تم إشعارها مسبقا ً بطبيعة المعلومة التي قبلت هذه األرخيرة موافاتها بها.
املادة الثامنة والعشرون
اإلعفاء من التصديق
تطبيقا ً لمقتضيات هذه االتفاقية ،فإن الوثائق والترجمة المحررة أو المصادق عليها من
طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة ألحد الطرفين ،ال تكون موضوع أي تصديق ما دامت
مذيلة بالطابع الرسمي.
املادة التاسعة والعشرون
تسوية اخلالفات
كل رخالف ناشئ عن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ،يتم حله عبر القناة الدبلوماسية.
يتم رخلق لجنة مشتركة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
والعدل ،تجتمع دوريا ً بناء على طلب أحد الطرفين لتسهيل تسوية المشاكل الناشئة عن تطبيق
هذه االتفاقية.
املادة الثالثون
جمانية التعاون القضائي
دون المساس بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة  3يتنازل الطرفان عن استرجاع
المصاريف الناشئة عن التعاون.
املادة الواحد والثالثون
التشريعات الوطنية
 )2يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بتشريعاتهما في المادة الجنائية ،وكذا في
مجال المساطر الجنائية والتنظيم القضائي ،لهذا الغرض فإن الجهاز المكلف بتلقي طلب
المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية وتوجيهها إلى أجهزة االستقبال المختصة في
الطرف اآلرخر:
وزارة العدل،
تعين إسبانيا
وزارة العدل.
يعين المغرب
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 )1يمكن للطرف المطلوب أن يرفض االستجابة لطلب الحصول على معلومات ،عندما
يمس استئناف مصالحه أو عندما يرى أن االستجابة يمكن أن تمس سيادته أو أمنه.
 )8يحرر طلب المعلومات ومرفقاته باللغة الرسمية للطرف المطلوب ،أو ترفق بترجمة
لهذه اللغة أو اللغة الفرنسية ،ويحرر الجواب وفق نفس القاعدة.
املادة الثانية والثالثون
مقتضيات ختامية
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ،ونهائيا ابتداء من
اليوم األول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ األرخير المعلن الستفاء الشكليات الدستورية
المطلوبة في كال الطرفين.
هذه االتفاقية يعمل بها لمدة غير محددة ،ويمكن لكال الطرفين إلغاؤها عن طريق تبليغ
مكتوب يوجه عبر الطريق الدبلوماسي للطرف اآلرخر .يبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد سنة
من تاريخ توجيهه.
بمجرد درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تلغى وتعوض اتفاقية المساعدة القضائية في
الميدان الجنائي الموقعة بمدريد بتاريخ  80ماي .2664
من أجل ذلك وقع ممثلو الطرفين المخول لهما لهذا الغرض على هذه االتفاقية.
وحرر في الرباط بتاريخ  11يونيو  1006في نظيرين أصليين باللغات العربية
واإلسبانية والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
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اتفـــــاقية تسليم اجملرمني
بني
1
اململكة املغربية واململكة اإلسبانية
إن المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية ،المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
رغبة منهما في إقرار وتقوية العالقات التي تربط البلدين في ميدان تسليم المجرمين،
قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على المقتضيات التالية:
القسم األول
املادة األوىل
التزامات التسليم
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادال تسليم األشخاص الموجودين فوق تراب أحد

الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف اآلرخر من أجل
مخالفة للقانون الجنائي.
القسم الثاني
األفعال املوجبة للتسليم
املادة الثانية
يكون موضوع التسليم:
)1°األشخاصالمتابعينمنأجلأف عالمعاقبعليهابمقتضىقوانينالطرفينالمتعاقدين
بعقوبةالتقلعنسنتينحبسا.
)2°األشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا ً من طرف محاكم الطرف المطلوب من
أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف الطالب بعقوبة ال تقل عن ستة أشهر حبسا.
)3°إذا كان طلب التسليم يتعلق بأفعال مختلفة ،معاقب على كل واحد منها بموجب قانون
الطرفين لكن بعضها ال يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرتين  2و  ،1يمكن للطرف
المطلوب أن يوافق على التسليم بالنسبة لهذه األفعال.
 )4°إذا كان طلب التسليم مؤسس على حكم صادر غيابيا ،فإن التسليم ال يقبل إال إذا التزم
الطرف الطالب بإعادة محاكمة الشخص المطلوب تسليمه.
القسم الثالث
األسباب اإللزامية لرفض التسليم
 - 1لم تنشر اتفاقية تسليم المجرمين بعد في الجريدة الرسمية ،غير أنها " تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء
من تاريخ التوقيع عليها ،ونهائيا ابتداء من اليوم األول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ األخير المعلن
الستفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كال الطرفين ".المادة  11من هذه االتفاقية.
تم التوقيع على هذه االتفاقية بالرباط بتاريخ  11يونيو .1006
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املادة الثالثة
عدم تسليم الرعايا
 )2ال يسلم الطرفين المتعاقدين رعاياهما؛
 )1تحدد صفة الرعايا في تاريخ ارتكاب الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم؛
 )8يتعهد الطر ف المطلوب إليه التسليم في حدود ارختصاصه بمحاكمة ومتابعة رعاياه الذين قد
يرتكبون فوق تراب الطرف اآلرخر األفعال المعاقب عليها كجنح أو جنايات لدى الطرفين،
يحال طلب المتابعة على الطرف اآلرخر مشفوعا ً بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات
المتوفرة لديها عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة عبر السلطات المركزية لوزارة العدل،
ويحاط الطرف الطالب علما ً بالمآل الذي رخصص لطلبه.
املادة الرابعة
اجلرمية السياسية
يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر من لدن الطرف المطلوب
جريمة سياسية أو أفعاال مرتبطة بجريمة س ياسية ،ووفقا لهذه االتفاقية ال تعتبر جرائم سياسية
الجرائم اإلرهابية ،وكذا االعتداء على حياة رئيس دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو أحد أفراد
عائلته ،وكذا كل محاولة أو مشاركة في مثل هذه الجريمة.
املادة اخلامسة
تقادم الوقائع
يرفض التسليم إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد تقادمت وفقا لقانون إحدى الطرفين
المتعاقدين عند التوصل بالطلب من الطرف المطلوب.
املادة السادسة
حمل اجلرمية
يرفض التسليم إذا كانت األفعال المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في بلد الطرف
المطلوب.
املادة السابعة
عقوبة اإلعدام أو السجن املثبد
إذا كانت األفعال موضوع طلب التسليم معاقب عليها بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد
بمقتضى تشريع الطرف الطالب ،فإن هذه العقوبة تستبدل بقوة القانون بموجب هذه االتفاقية
بالعقوبة المنصوص عليها بالنسبة لنفس األفعال في تشريع الطرف المطلوب.
املادة الثامنة
أسباب أخرى للرفض
يرفض التسليم:
أ -إذا كانت قد صدرت بشأنها أحكام نهائية في الطرف المطلوب؛
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ب) إذا كانت األفعال قد ارتكبت رخارج تراب الطرف الطالب من طرف أجنبي عن هذه
الدولة ،فإن قانون الطرف المطلوب ال يسمح بمتابعة نفس األفعال المرتكبة رخارج ترابه من
طرف أجنبي.
ج) إذا صدر عفو في الطرف الطالب أو في الطرف المطلوب ،شريطة أن تكون الجريمة
في هذه الحالة األرخيرة من الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذا الطرف إذا اقترفت رخارج
ترابها من طرف أجنبي عنها.
القسم الرابع
األسباب االختيارية لرفض التسليم
املادة التاسعة
اجلرائم العسكرية
يمكن رفض الت سليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر فقط رخرقا
لاللتزامات العسكرية.
املادة العاشرة
املتابعات اجلارية
يمكن رفض التسليم إذا كانت األفعال موضوع متابعات في الطرف المطلوب أو صدرت
بشأنها أحكام في دولة أرخرى.
املادة احلادية عشر
املخالفات الضريبية
يم نح التسليم في قضايا الرسوم والضرائب والجمرك والصرف ،وفقا للشروط المنصوص
عليها في هذه االتفاقية كلما تقرر ذلك عن طريق تبادل عادي للرسائل عن كل مخالفة أو نوع
المخالفات المبينة بصفة رخاصة.
القسم اخلامس
مسطرة التسليم
املادة الثانية عشر
تقديم الطلب
يوجه طلب التسليم عبر الطريق الدبلوماسي ويجب إرفاقه بـ:
أ -أصل أو نسخة مصادق عليها إما من مقرر اإلدانة قابل للتنفيذ ،وإما أمر دولي بإلقاء
القبض أو أي سند آرخر له نفس القوة صادر وفق الشكل المنصوص عليه في قانون الطرف
الطالب؛
ب -عرض لألفعال المطلوب من أجلها التسليم يتضمن تاريخ ومكان ارتكابها ،التكييف
القانوني مع اإلشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها؛
ج -نسخ للنصوص القانونية المطبقة؛
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د -وصف دقيق قدر اإلمكان للشخص المطلوب تسليمه ،وأية معلومات أرخرى من شأنها
أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
املادة الثالثة عشر
االستجابة للطلب
يخبر الطرف المطلوب الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول طلب التسليم.
كل رفض كلي أو جزئي يكون معلال.
في حالة القبول ،يشعر الطرف المطلوب بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
وإذا لم يتم االتفاق في هذا الشأن ،فإن الشخص المسلم يتم اقتياده من طرف الطرف
المطلوب إلى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للطرف الطالب.
مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة األرخيرة من هذه المادة ،فإن الطرف
الطالب يعمل على تلقي الشخص المطلوب تسليمه من طرف أعوانه دارخل أجل رخمسة وأربعين
يوما ابتداء من التاريخ الم حدد وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة وعند انصرام هذا
األجل يطلق سراح الشخص وال يمكن المطالبة به من أجل نفس األفعال.
وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الشخص المطلوب تسليمه،
فإن الطرف المعني يشعر الطرف اآلرخر بذلك قبل انصرام اآلجال.
ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة.
املادة الثالثة عشر مكرر
مسطرة التسليم املبسط
يمكن للطرف المطلوب إذا سمح قانونه بذلك أن يمنح التسليم بعد التوصل بطلب االعتقال
المؤقت ،شريطة موافقة الشخص المطلوب على التسليم صراحة أمام السلطة المختصة.
املادة الرابعة عشر
اإلعفاء من مصاريف املسطرة واالعتقال
إن المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم يتحملها الطرف الطالب ،وال يطالب الطرف
المطلوب بأية مصاريف ال عن مسطرة التسليم وال عن االعتقال.
القسم السادس
املادة اخلامسة عشر
االعتقال املثقت
في حالة االستعجال ،بناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب ،يتم اعتقال
الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا في انتظار التوصل بطلب التسليم والوثائق المنصوص عليها
في المادة .21
يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة بالطرف المطلوب إما مباشرة عبر
طريق البريد أو ال برق ،أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) أو بأية وسيلة
أرخرى تترك أثرا كتابيا .يتم تأكيده فيما بعد عبر الطريق الدبلوماسي ،ويجب أن يشير إلى وجود
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إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة  21وينص على العزم على إرسال طلب للتسليم،
يتضمن األفعال المط لوب من أجلها التسليم ومكان وتاريخ ارتكابها وكذا الوصف الدقيق بقدر
اإلمكان للشخص المطلوب وتشعر السلطة الطالبة للتسليم بمآل طلبها.
ويمكن وضع حد لالعتقال المؤقت إذا لم يتم التوصل بالطلب والوثائق المنصوص عليها
في المادة  21دارخل أجل أربعين يوما من االعتقال.
وال يحول إطالق السراح دون االعتقال والتسليم إذا تم التوصل بطلب التسليم فيما بعد.
املادة السادسة عشر
معلومات إضافية
إذا تبين أن المعلومات أو الوثائق المدلى بها من الطرف الطالب غير كافية لتمكين الطرف
المطلوب من اتخاذ قرار طبقا لهذه االتفاقية ،فإن هذا األرخير يطلب معلومات إضافية ضرورية
ويمكن أن يحدد أجال للحصول عليها ،وهذا األجل ال يمكن أن يقل عن عشرين يوما ابتداء من
تاريخ التوصل بالطلب .المعلومات أو الوثائق اإلضافية يتم طلبها واإلدالء بها عن طريق
االتصال المباشر بين وزارة العدل اإلسبانية ووزارة العدل المغربية.
القسم السابع
توجيه وثائق اإلثبات
املادة السابعة عشر
عندما يتم التسليم فإن األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تشكل وسائل إثبات
والتي تم العثور عليها بحوزة الشخص المطلوب وقت اعتقاله أو التي عثر عليها فيما بعد ،فإنه
يتم حجزها وتسليمها للطرف الطالب بناء على طلبه.
يمكن أن يتم هذا التسليم لألشياء حتى ولو لم تتم عملية التسليم إما بسبب فرار أو وفاة
الشخص المطلوب تسليمه.
ويتم الحفاظ على حقوق األغيار المكتسبة على هذه األشياء التي يجب ردها في أقرب
اآلجال بدون مصاريف للطرف المطلوب ،عقب انتهاء المتابعات الجارية في الطرف الطالب.
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة ،إذا اعتبرتها
ضرورية في مسطرة جنائية.
ويمكن كذلك عند تسليمها االحتفاظ بالحق في استرجاعها لنفس السبب مع االلتزام
بإرجاعها بدورها حال االنتهاء منها.
القسم الثامن
تعدد طلبات التسليم
املادة الثامنة عشر
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس األفعال أو أفعال مختلفة ،يبت الطرف
المطلوب بكل حرية آرخذا بعين االعتبار جميع الظروف ورخاصة إمكانية التسليم الحقا ،بين
األطراف الطالبة ،وتواريخ الطلبات ،الخطورة النسبية ومكان ارتكاب األفعال.
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القسم التاسع
محاية الشخص املسلم
املادة التاسعة عشر
مبدأ االختصاص
إن الشخص الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل من
أجل تنفيذ عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سابقة للتسليم غير تلك التي وقع التسليم من أجلها
باستثناء الحاالت التالية:
 -2إذا كان بإمكان الشخص المسلم الخروج من تراب الطرف الذي سلم إليه ولم يخرج منه
رخالل الثالثين يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي ،أو عاد إليه بعد أن غادره؛
 -1إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه ،وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب مرفق بالوثائق
المنصوص عليها في المادة  ، 21وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول
تمديد مفعول التسليم ،ويشير إلى اإلمكانية التي كانت قد منحت له بشأن رفع مذكرة دفاع إلى
سلطات الطرف الطالب ؛
 -8إذا وقع أثناء سريان المسطرة تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم،
فإنه ال يتابع وال يحاكم إال في إطار ما تسمح به العناصر المكونة للجريمة حسب تكييفها الجديد.
املادة العشرون
إعادة التسليم إىل دولة ثالثة
باستثناء الحالة التي يبقى فيها الشخص المسلم فوق تراب الطرف الطالب طبقا للشروط
المنصوص عليها في المادة السابقة ،أو قد يعود في ظل هذه الظروف ،فإن موافقة الطرف
المطلوب تكون ضرورية لتمكين الطرف الطالب من تسليم الشخص موضوع طلب التسليم إلى
دولة أرخرى.
القسم العاشر
العبور
املادة الواحدة والعشرون
إن التسليم عن طريق العبور لتراب أحد الطرفين المتعاقدين ،للشخص المسلم يتم عن
طريق تقديم طلب يوجه عبر الطرق الدبلوماسية.
ويرفق هذا الطلب بالوثائق األساسية إلثبات أن األمر يتعلق باألفعال الموجبة للتسليم.
ال يأرخذ باالعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة  1والمتعلقة بمدة العقوبات.
في حالة استعمال الطريق الجوي ،تطبق المقتضيات التالية:
 -2في حالة عدم حصول أي نزول فإن الطرف طالب التسليم تشعر الدولة التي تحلق
الطائرة فوق ترابها ،وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة  21؛
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 -1في حالة النزول االضطراري للطائرة ،يكون لهذا التبليغ مفعول طلب االعتقال المؤقت
المنصوص عليه في المادة  ،24ويوجه إذ ذاك الطرف الطالب طلبا للعبور وفقا للشروط
المنصوص عليها في الفقرات السابقة ؛
وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تطلب أيضا التسليم ،يمكن تأجيل
العبور إلى أن تنتهي قضية الشخص المطلوب مع عدالة هذه الدولة.
القسم احلادي عشر
تأجيل التسليم
املادة الثانية والعشرون
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الطرف المطلوب إليه
التسليم من أجل جريمة غير المشار إليها في طلب التسليم ،وجب على هذا األرخير أن يبت في
هذا الطلب ويشعر الطرف طالب التسليم بمقرره حول التسليم وفقا للشروط المنصوص عليها
في الفقرتين  2و 1من المادة .28
يؤرخر تسليم المتهم في حالة القبول إلى أن تبت العدالة في قضيته في الطرف المطلوب منه
التسليم.
ويتم التسليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  28وعند ذلك تطبق مقتضيات
الفقرات  4، 1و 1من المادة المذكورة.
وال تحول مقتضيات هذه المادة دون احتمال إرسال المعني باألمر مؤقتا للمثول أمام
السلطات القضائية للطرف الطالب للتسليم ،شريطة أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد
البت في أمره.
املادة الثانية والعشرون مكرر
التسليم املثقت أو املثجل
 -2يمكن للطرف المطلوب بعد الموافقة على طلب التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب
عند وجود مساطر جارية في حقه ،أو في حالة ما إذا كان ينفذ عقوبة فوق تراب الطرف
المطلوب من أجل جريمة أرخرى ،إلى حين إنهاء المسطرة أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه؛
 -1بدل تأجيل التسليم يمكن للطرف المطلوب تسليم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب
حسب الشروط التي تحدد بالتراضي بين الطرفين؛
 -8يمكن تأجيل التسليم كذلك بسبب الوضعية الصحية للشخص المطلوب إذا كان الترحيل
من شأنه أن يعرض حياته للخطر أو أن يؤدي إلى تدهور حالته الصحية.
القسم الثاني عشر
اللغات
املادة الثالثة والعشرون
 - 2يحرر طلب التسليم وكل الوثائق المرفقة به بلغة الطرف الطالب ،وترفق بترجمة للغة
الطرف المطلوب أو للغة الفرنسية ؛
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 – 1الترجمة التي يرفق بها طلب التسليم يجب أن تكون الترجمة المرفقة بطلب التسليم
مصادقا عليها من طرف شخص معترف به حسب قوانين الطرف الطالب.
القسم الثالث عشر
اإلعفاء من التصديق
املادة الرابعة والعشرون
تطبيقا لهذه االتفاقية ،فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها والتصديق عليها
من طرف المحاكم أو أية سلطة أرخرى مختصة ألحد الطرفين المتعاقدين ،ال تكون محل أية
مصادقة عندما تكون مذيلة بخاتم رسمي.
القسم الرابع عشر
حل النزاعات
املادة اخلامسة والعشرون
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يحل عبر الطرق
الدبلوماسية.
مقتضيات ختامية
املادة السادسة والعشرون
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ،ونهائيا ابتداء من
اليوم األول للشهر الثاني الموال ي لتاريخ التبليغ األرخير المعلن الستفاء الشكليات الدستورية
المطلوبة في كال الطرفين.
املادة السابعة والعشرون
هذه االتفاقية يعمل بها لمدة غير محددة يمكن لكال الطرفين إلغاؤها عن طريق تبليغ
مكتوب يوجه عبر الطريق الدبلوماسي للطرف اآلرخر ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد سنة
من تاريخ توجيهه في تاريخ درخولها حيز التنفيذ.
بمجرد درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تلغى وتعوض اتفاقية التسليم الموقعة بمدريد بتاريخ
 80ماي .2664
من أجل ذلك وقع ممثلو الطرفين المخول لهما لهذا الغرض على هذه االتفاقية.
وحرر في الرباط بتاريخ  11يونيو  1006في نظيرين أصليين باللغات العربية واإلسبانية
والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
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ظهري شريف رقم  486.8458صادر يف  62من حمرم  48( 4166ماي )4666
بنشر االتفاقية املوقعة مبدريد يف  86ماي  4667بني اململكة املغربية واململكة
اإلسبانية املتعلقة مبساعدة األشخاص املعتقلني ونقل احملكوم عليهم إىل وطنهم.1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعة بمدريد في  80ماي  2664بين المملكة المغربية والمملكة
االسبانية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم؛
ونظرا لتبادل استيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بمدريد في  80ماي
 2664بين المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل
المحكوم عليهم إلى وطنهم.
وحرر بمراكش في  11من محرم  28( 2110ماي .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء:عبد الرحمن يوسفي.
*
*

*

اتفاقية تتعلق مبساعدة األشخاص املعتقلني ونقل احملكوم عليهم إىل وطنهم
بني اململكـة املغربيـة واململكـة اإلسبانيـة
إن المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية،
حرصا منهما على تمتين المساعدة المبذولة لفائدة رعاياهما الموجودين رهن االعتقال
بإحدى الدولتين؛
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من قضائهم لها دارخل
وطنهم ،بغية تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعهم،
اتفقتا على المقتضيات التالية:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1400بتاريخ  8ربيع األول  24( 2110يونيو  )2666ص .2412
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القسم األول
مساعدة القناصل للمعتقلني
الـمادة األوىل
تقوم السلطات المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض
على أحد رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو استهدافه ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،وكذا
بالوقائع المنسوبة إليه ،والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني
باألمر على ذلك صراحة .ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ممكن.
يحق للقنصل ما لم يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا
الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقال ،أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها ،ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على
تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من ررخصة الزيارة في أقرب وقت ،وعلى
أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو االستهداف ألي نوع من
أنواع االعتقال ويررخص له في هذه الزيارات دوريا ورخالل فترات معقولة.
توجه السلطات المختصة بدون تأرخير إلى القنصل المراسلة واإلشعارات الصادرة عن
أحد رعايا الدولة األرخرى مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في دولة اإلقامة.
الـمادة الثانية
تبذل السلطات المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير الالزمة
ورخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطالق سراح مواطن أحد
الدولتين المعتقل الرتكابه جنحة غير عمدية في الدولة األرخرى ،ويشعر القنصل المختص بما
اتخذ من تدابير.
القسم الثاني
نقل األشخاص املعتقلني احملكوم عليهم
الباب األول
مبادئ عامة
الـمادة الثالثة
يقصد في هذه االتفاقية:
أ  -بعبارة «دولة اإلدانة»  ،الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها.
ب  -بعبارة «دولة التنفيذ»  ،الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لقضاء العقوبة.
ج -بعبارة «المحكوم عليه المعتقل» كل شخص صدر ضده في تراب إحدى الدولتين حكم
بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن االعتقال.
الـمادة الرابعة
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
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أ -أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين؛
ب -أن يكون الحكم المشار إليه في الفصل الثالث انتهائيا وقابال للتنفيذ؛
ج -أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها؛
د -أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته
الصحية أو العقلية؛
هـ -يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ.
الـمادة اخلامسة
يجب على السلطات المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا
الدولة األرخرى بما تخوله هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذ العقوبة.
الـمادة السادسة
يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.
ب -إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة اإلدانة.
الـمادة السابعة
يمكن رفض طلب النقل:
أ -إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في رخرق التزامات عسكرية؛
ب -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ؛
ج -إذا قررت السلطات المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع؛
د -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعات في دولة التنفيذ؛
هـ -إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية ،وغرامات ،ومصاريف قضائية،
وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها؛
و -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو
بنظامها العام أو بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها األساسية.
الـمادة الثامنة
يمكن لدولة التنفيذ عند االقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة اإلدانة
بعقوبة أو تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة مماثلة .وفي هذه الحالة تخبر دولة
اإلدانة جهد اإلمكان قبل قبول طلب النقل.
ويجب أن تطابق هذه العقوبة أو التدبير قدر اإلمكان العقوبة الصادرة عن دولة اإلدانة من
حيث طبعها .وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد
العقوب ة الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوزا الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة
التنفيذ.
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الـمادة التاسعة
تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها
يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو
إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
الـمادة العاشرة
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة الصادر ضد اإلدانة.
الـمادة احلادية عشرة
يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في المواد التالية.
الـمادة الثانية عشرة
يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة ويمكن في حاالت استثنائية
للدولتين التررخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة.
الـمادة الثالثة عشرة
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة (ج) من الفصل الثالث لقانون
دولة التنفيذ ،وتختص هذه األرخيرة وحدها ،إزاء المحكوم عليه ،باتخاذ قرارات بتخفيض العقوبة
المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
الـمادة الرابعة عشرة
تتحمل الدولة طالبة النقل مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك من طرف الدولتين
والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين األشخاص المكلفين بحراسته.
الباب الثاني
املسطرة
الـمادة اخلامسة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف:
أ -المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين.
ب -دولة اإلدانة.
ج -دولة التنفيذ.
الـمادة السادسة عشرة
يقدم الطلب كتابة ،وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة التنفيذ
ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية يثبت فيه موافقة المحكوم عليه.
الـمادة السابعة عشرة

توجه دولة اإلدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم أو نسخة مطابقة منه القاضي بإدانة المحكوم
عليه ،وتشهد دولة اإلدانة بكون الحكم قابال للتنفيذ مع تبيان قدر اإلمكان ظروف الجريمة وزمان
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ومكان اقترافها ووصفها القانوني ،ومدة العقوبة الواجب تنفيذها ،كما تدلي بجميع المعلومات
الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة اإلدانة قبل الحكم وبعده.
إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية لتطبيق هذه
االتفاقية فعليها أن تطلب اإلدالء بالمعلومات التكميلية الضرورية.
يج ب إرخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة اإلدانة أو دولة التنفيذ،
تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة ،وكذا بكل قرار اتخذ من طرف إحدى الدولتين في موضوع طلب
النقل.

الـمادة الثامنة عشرة

توجه الطلبات ،ماعدا في الحاالت االستثنائية ،من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل
الدولة المطلوبة وترسل األجوبة في أقصر اآلجال بنفس الكيفية.
ويعلل كل رفض.

الـمادة التاسعة عشرة

يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة
مصحوبة بالترجمة للغتها األصلية.

الـمادة العشرون

تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.

املادة الواحدة والعشرون

ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة
المحكوم عليه.

القسم الثالث
مقتضيات ختامية
الـمادة الثانية والعشرون

تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا اعتبارا من اليوم األول من
الشهر الثاني الموالي لتاريخ آرخر تبليغ يشهد باستيفاء اإلجراءات الدستورية المتطلبة في كل من
الدولتين.

الـمادة الثالثة والعشرون

أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محددة ،ويمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إلغائها
بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة األرخرى.
ويسري مفعول هذا اإللغاء بعد مرور سنة من تاريخ توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع ممثال الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بمدريد في  80ماي  2664في نظيرين أصليين باللغات العربية واإلسبانية والفرنسية،
وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية،
عبد الرحمان أمالو.
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عن المملكة اإلسبانية،
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ظهري شريف رقم  486.8456صادر يف  62من حمرم  48( 4166ماي )4666
بنشر االتفاقية املوقعة مبدريد يف  86ماي  4667بني اململكة املغربية
واململكة اإلسبانية بشأن التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية.

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على االتفاقية الموقعة بمدريد في  80ماي  2664بين المملكة المغربية والمملكة
اإلسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية؛
ونظرا لتبادل استيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بمدريد في 80
ماي  2664بين المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية
والتجارية واإلدارية.
وحرر بمراكش في  11من محرم  28(2110ماى .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
*
*
اتفاقية بني اململكة املغربية واململكة اإلسبانية
بشأن التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية
إن المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية،
رغبة منهما في تنمية وتمتين عالقات الصداقة التقليدية والتعاون الدولي بين البلدين؛
اعتبارا إلى أن إقرار نظام االعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة
بين المؤسسات القضائية للبلدين؛
قررتا إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية واإلدارية واتفقتا على
المقتضيات التالية:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1400بتاريخ  8ربيع األول ( 24يونيو  )2666ص .2481
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القسم األول
مقتضيات عامة
اللجوء إىل احملاكم
املادة 4
يكون لرعايا دولة على تراب الدولة األرخرى ،حق في اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم
سواء اإلدارية أو القضائية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.
يف كفالة التقاضي
املادة 6
إن رعايا أحد الطرفين المتعاقدين سواء كانوا طالبين أو رخصوما أمام السلطات القضائية لدى
الدولة األرخرى في المواد المدنية والتجارية واإلدارية يعفون من أية كفالة أو إيداع تحت أي اسم
كان ،ولو في حالة عدم وجود موطن أو مقر إقامة لهم على تراب الدولة األرخرى.
األشخاص االعتبارية
املادة 8
إن مقتضيات هذه االتفاقية تطبق – مع مراعاة النظام العام للدولة التي أقيمت بها الدعوى –
على األشخاص االعتبارية التي أسست وفق أحكام قانون أحد الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها
االجتماعي فوق تراب الطرف اآلرخر.
املادة 1
 -2تعين في إطار هذه االتفاقية وزارتا العدل بالمملكة المغربية والمملكة اإلسبانية بصفتهما
سلطة مركزية؛
 -1عند تغيير في تعيين السلطة المركزية يشعر بمذكرة كل طرف متعاقد الطرف اآلرخر؛
 -8يصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يقدم أي اعتراض عليه من قبل الطرف اآلرخر.
يف املساعدة القضائية
املادة 5
يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف اآلرخر من المساعدة
القضائية وكذا اإلعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لرعايا تلك الدولة اعتبارا
لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية وفق نفس الشروط.
تسلم الشواهد المثبتة لعدم كفاية الموارد الشخصية والوضعية العائلية والمالية لطالبها من
طرف سلطات محل مسكنه أو مكان إقامته.
تسلم هذه الشهادة من طرف السلطة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا إذا كان المعني
باألمر يقيم بدولة أرخرى.
يمكن للسلطة القضائية المدعوة للبت في طلب المساعدة القضائية الحصول على معلومات
تكميلية لدى سلطات الدولة التي سلمت هذه الشهادة.
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القسم الثاني
التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية
األوراق القضائية وغري القضائية واإلنابات القضائية
املادة 2
 -2ترسل األوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية واإلدارية وكذا
اإلنابات القضائية إما مباشرة من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية
للطرف المطلوب وإما بواسطة القناة الدبلوماسية ؛
 -1يجب أن تشير التبليغات واإلنابات القضائية إلى ما يلي:
أ) السلطة القضائية التي صدرت عنها؛
ب) هوية وصفة ومهنة األطراف وعند االقتضاء جنسيتهم وإذا تعلق األمر بأشخاص اعتبارية
تبيان عناوينهم التجارية ومقارهم االجتماعية؛
ج) سكنى أو إقامة أو عنوان كل طرف بدقة وكذا نفس البيانات عند وجود ممثليهم أو دفاعهم ؛
د) نوعية التبليغات واإلنابات القضائية وموضوعها ،ونوعية اإلجراءات المطلوب اتخاذها
واألسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود عند االقتضاء؛
و) البحث عن العنوان المضبوط قدر اإلمكان من طرف السلطة المطلوبة إذا كان عنوان
الشخص المعني باألمر غير مبين بدقة أو غير صحيح.
إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فإنها توجه تلقائيا الوثيقة إلى السلطة المختصة وتشعر
السلطة الطالبة بذلك.
تبليغ األوراق القضائية وغري القضائية
املادة 7
يرفق طلب تبليغ الطي القضائي أو غير القضائي بالوثيقة المطلوب تبليغها وينجز اإلجراء
بواسطة السلطة المختصة طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
املادة .
 -2يمكن أن يطلب التبليغ بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،
كما يمكن أن يطلب أيضا بصفة احتياطية في الحالة التي يتعذر فيها التبليغ العادي إذا لم يقبل المبلغ
له الوثيقة بصفة إرادية؛
 -1إ ذا تعلق األمر بتبليغ وثائق مماثلة تقوم السلطة المطلوبة بالتبليغ بإنجاز اإلجراء وفق أحكام
قانونها الدارخلي أو وفق مقتضيات مطابقة لقانونيها وذلك بطلب صريح من طرف الطالب؛
 -8تكون صوائر هذا التبليغ على عاتق الطالب.
املادة 6
إذا لم تطلب الدولة الطالبة صراحة تبليغ الطي وفق األشكال المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة  3من هذه االتفاقية أو إذا تعذر إنجاز التبليغ بالتسليم العادي وفق مقتضيات المادة
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 ، 4فإن الدولة المطلوبة ترجع في أقرب اآلجال الوثيقة إلى الدولة الطالبة وتبين لها األسباب التي
حالت دون إنجاز هذا التبليغ.
املادة 46
يتم إثبات التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع عليه من طرف المرسل إليه أو بواسطة تصريح
من السلطة المطلوبة التي عاينت واقعة وشكل وتاريخ التبليغ.
يوجه الوصل أو التصريح إلى السلطة المركزية للطرف الطالب طبقا لمقتضيات المادة  1من
هذه االتفاقية.
املادة 44
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين – بالرغم من أحكام المواد السابقة – أن يوجه مباشرة ودون
إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين التبليغات الموجهة إلى رعاياهما المتواجدين فوق
تراب الطرف اآلرخر.
اإلنابات القضائية
املادة 46
 -2تطبق مقتضيات المواد  3و 6و 20و 22من هذه االتفاقية على تنفيذ اإلنابات القضائية في
المواد المدنية والتجارية واإلدارية؛
 -1توجه اإلنابات القضائية إلى السلطة المختصة من طرف السلطة المركزية للطرف
المطلوب ،غير أنه إذا اعتبرت السلطة المطلوبة بأنها غير مختصة توجه اإلنابة القضائية تلقائيا
إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك الطرف الطالب.
املادة 48
يمكن لكل من الطرفين أن ينفذ اإلنابات القضائية مباشرة بواسطة أعوانه الدبلوماسيين أو
القنصليين وبدون أي إكراه إذا كان األشخاص الذين يتوجب عليهم إيداع أو تقديم وثائق يملكون
فقط جنسية الطرف الطالب.
تحدد جنسي ة الشخص موضوع اإلنابة القضائية طبقا لتشريع الدولة التي يجب أن تنفذ فيها
اإلنابة القضائية.
تتضمن اإلعالنات أو التبليغات المتعلقة بتقديم وثائق بيانات تفيد صراحة إلى عدم استعمال أي
إكراه في تنفيذ اإلنابة القضائية.
املادة 41
يمكن للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كانت تعتبر حسب تشريعها غير
مختصة أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام .في كلتا الحالتين يتعين
على الطرف المطلوب إرخبار الطرف الطالب مع بيان أسباب الرفض.
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املادة 45
يتوجب على السلطة المطلوبة بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة إرخبار هذه األرخيرة
بتاريخ ومكان تنفيذ اإلنابة حتى يتسنى للطرف المعني أن يتمكن من الحضور شخصيا إذا رغب
في ذلك أو أن يمثله وكيله طبقا للتشريع الجاري به العمل في الدولة المطلوبة.
املادة 42
ال يترتب على تنفيذ اإلنابات القضائية الحق في استرجاع مصاريف مهما كانت طبيعتها ما
عدا ما يتعلق بأتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة والتي يشعر الطرف الطالب بمبلغها وطبيعتها.
وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المطلوب أن يشعر الجهة المكلفة بالتلقي لدى الطرف الطالب
بمبلغ المصاريف التي يتعين تسديدها.
املادة 47
تكون إلجراءات تنفيذ اإلنابات القضائية وفقا لألحكام المشار إليها سابقا نفس اآلثار القانونية
كما لو تم تنفيذها من طرف السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.
املادة 4.
يجب أن ترفق اإلنابات القضائية بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوبة.
إضفاء الصيغة التنفيذية
مصاريف ورسوم
املادة 46
يمكن أن يوجه طلب تذييل مقرر يتعلق بمصاريف المسطرة بالصيغة التنفيذية مباشرة من قبل
الطرف المعني إلى السلطة القضائية المختصة وذلك طبقا للفصلين  23و 26من اتفاقية الهاي
المؤررخة في فاتح مارس .2641
املادة 66
إن ارختصاص السلطات التي تسلم الوثائق المبينة في الفصل  26من اتفاقية الهاي المشار إليها
في المادة السالفة ال يحتاج إلى إشهاد من طرف سلطة عليا.
املادة 64
إلضفاء قوة الشيء المقضي به على المقررات المتعلقة بالصوائر القضائية يتوجب اإلدالء
بالوثائق اآلتية:
 -2وثيقة يستخلص منها أن المقرر قد بلغ إلى الطرف المنفذ عليه ؛
 -1شهادة تثبت أن المقرر لم يكن محل طعن عادي أو طعن بالنقض أو ال يمكن أن يطعن فيه
بأي طريق من هذه الطرق.
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القسم الثالث
االعرتاف وتنفيذ األحكام القضائية
واملقررات التحكيمية والعقود الرمسية
املادة 66
 -2تكتسي قوة الشيء المقضي به والقوة التنفيذية في الدولة األرخرى األحكام القضائية
الصادرة عن إحدى محاكم الدولتين المتعاقدتين في المواد المدنية والتجارية واإلدارية بما فيها تلك
التي تمنح تعويضات عن المسؤولية المدنية لضحايا أفعال جنائية وفق الشروط والشكليات المحددة
في هذا القسم؛
 -1ال تطبق هذه االتفاقية على المقررات الصادرة في المواد اآلتية:
أ) الوصايا والمواريث؛
ب) اإلفالس ومسطرة تصفية الشركات أو غيرها من األشخاص االعتبارية المعسرة والصلح
بين المدين والدائنين من نفس الدرجة؛
ج) القرارات النزاعية في مادة الضمان االجتماعي وفق تعريفها الوارد في االتفاقية المغربية
اإلسبانية المتعلقة بالضمان االجتماعي المؤررخة ب  3نوفمبر 2646؛
د) التدابير التحفظية واإلجراءات الوقتية غير الصادرة في مادة النفقة.
املادة 68
تكون المقررات القضائية في المواد المدنية والتجارية واإلدارية الصادرة عن المحاكم
بالمغرب أو بإسبانيا حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد اآلرخر إذا توفرت فيها الشروط
التالية:
 -2أن تكون صادرة عن محكمة مختصة وفقا للقواعد المطبقة بالبلد الذي صدرت فيه؛
 -1أن يتم بصفة قانونية استدعاء األطراف أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم؛
 -8أن يكون المقرر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبح قابال للتنفيذ وفقا لتشريعات البلد
الذي صدر به؛
 -1أن ال يتضمن المقرر ما يخالف النظام العام للبلد الذي طلب فيه التنفيذ وال بمبادئ القانون
الدولي الجاري به العمل بالبلد المطلوب ،كما ال يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صدر بهذا
البلد واكتسب به حجية الشيء المقضي به؛
 -4أن ال تك ون هناك منازعة رائجة بين نفس األطراف وفي نفس الموضوع معروضة أمام
جهة قضائية في الدولة المطلوبة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطلوب
تنفيذه.
املادة 61
ال يمكن تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة السابقة جبرا أو عن طريق اإلكراه من طرف
سل طات الدولة األرخرى ،كما ال يمكنها أن تكون موضوع أي إشهار أو أي إجراء بالتسجيل أو
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التقييد أو التصحيح بالسجالت العمومية إال بعد اإلعالن عن قابلية تنفيذها فوق تراب الدولة
المطلوبة.
املادة 65
يتم تنفيذ المقرر القضائي بناء على طلب يقدمه الطرف المستفيد بواسطة السلطة المختصة
المطلوب منها التنفيذ (المحكمة االبتدائية في كلتا الدولتين) وذلك طبقا لقانون البلد الذي قدم فيه
الطلب.
تخضع مسطرة طلب التنفيذ لقانون البلد الذي طلب فيه.
املادة 62
تقتصر المحكمة المختصة على البحث فيما إذا كان المقرر المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط
المنصوص عليها في المادة  18لتكون له حجية الشيء المقضي به ،وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت
نتيجته في المقرر.
وللمحكمة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير الالزمة إلشهار
المقرر الوارد من البلد اآلرخر كما لو كان صادر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.
ويمكن أيضا أن يعطى التنفيذ جزئيا لبعض محتويات المقرر المذكور.
املادة 67
يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وعلى
مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات .ويسمح كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له
ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر التنفيذ فيما يخص إجراءات التنفيذ نفس اآلثار كما لو كان
صادرا عن المحكمة التي أعطت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.
املادة 6.
يتعين على الطرف الذي يحتج بما لمقرر قضائي من حجية الشيء المقضي به أو الذي يطلب
التنفيذ أن يدلي بما يلي:
أ) نسخة من المقرر تتوفر على الشروط الالزمة لرسميتها؛
ب) أصل وثيقة تبليغ المقرر؛
ج) شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تثبت أن المقرر لم يكن موضوع تعرض أو استئناف؛
د) نسخة مصادق عليها من االستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.
املادة 66
يعترف بالمقررات ا لتحكيمية الصادرة بصفة قانونية في إحدى الدولتين في الدولة األرخرى،
ويمكن أن تصبح قابلة للتنفيذ إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة  18إذا كانت
رخاضعة لها وإذا توفرت أيضا الشروط التالية:
 -2أن يسمح قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ تسوية النزاع عن طريق التحكيم؛
 -1أن يكون المقرر التحكيمي أصبح نهائيا وصادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيح؛
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 -8إذا منح العقد أو الشرط التحكيمي االرختصاص إلى المحكمين وفقا للقانون الذي صدر
بموجبه المقرر.
تنفذ المقررات التحكيمية وفق نفس اإلجراءات المنصوص عليه في المواد السابقة.
املادة 86
إن المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد اآلرخر من
طرف المحكمة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر فيه التنفيذ.
وتنحصر مهمة المحكمة في التأكد من كون المحررات تشتمل على كل الشروط الضرورية
لرسميتها في البلد الذي أنجزت فيه ،وما إذا كانت المقتضيات موضوع التنفيذ ال تتنافى مع النظام
العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون المطبقة في هذا البلد.
املادة 84
ال تطبق مقتضيات المواد الواردة في هذا القسم في أية حالة من األحوال على األحكام الصادرة
في إحد ى الدولتين في مواجهة حكومة الدولة األرخرى أو في مواجهة أحد موظفيها بشأن األفعال
التي قاموا بها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وال يمكن أن تطبق كذلك على األحكام التي يكون تنفيذها مخالفا لالتفاقيات والمعاهدات
المعمول بها في الدولة المطلوب فيها.
املادة 86
ال تطبق الق واعد التشريعية التي تجعل محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين مختصة بسبب جنسية
الطالب فقط في النزاعات المتعلقة بااللتزامات الناتجة عن عقد أو جنحة أو شبه جنحة على رعايا
الدولة األرخرى في الحاالت التالية:
 -2إذا كان موطن المدعى عليه أو محل سكناه في بلده؛
 -1إذا كان االلتزام قد نشأ أو أصبح قابال للتنفيذ في بلد المدعى عليه.
تطبق هذه المقتضيات تلقائيا من طرف محاكم كل من الدولتين.
القسم الرابع
املعلومات القانونية
مقتضيات عامة
املادة 88
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تشريعاتهما واالجتهادات القضائية في المواد
المدنية والتجارية واإلدارية وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي طبقا
لمقتضيات هذه االتفاقية.
ويتعهدان كذلك بتبادل المعلومات حول االجتهادات القضائية المتعلقة بحاالت معينة وكذلك
بخصوص أية معلومة قضائية.
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تبادل املعلومات يف جمال التشريع
املادة 81
يجوز للسلطة المركزية في كل من الدولتين أن يتبادال فيما بينهما وبناء على طلب معلومات
بشأن تشريعاتهما في المواد المشار إليها في المادة .88
املادة 85
يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا عن سلطة قضائية أو من السلطة المكلفة بالبت في
منح المساعدة القضائية إذا تعلق األمر بها.
املادة 82
يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة التي صدر عنها وكذا نوع القضية ،كما يبين بكيفية
دقيقة النقط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة.
يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا
مطابقا ودقيق ا ،ويمكن أن يضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى
الطلب.
يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تخص مجاالت غير تلك المشار إليها في المادة
 88إذا كانت لها عالقة بالمواضيع األساسية للطلب.
يمكن للطرف الطالب أن يطلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية إلنجاز جوابه.
املادة 87
 -2ال تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب؛
 -1يتعين أن يكون الجواب عن المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن؛
 -8ال تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أي كان نوعها.
القسم اخلامس
موجز عقود احلالة املدنية والوثائق الرمسية
املادة 8.
يوجه أحد الطرفان للطرف اآلرخر بناء على طلب من سلطاته القضائية وبدون صوائر أو
رسوم وثائق أو موجزا من عقود الحالة المدنية تهم مواطني الطرف الطالب.
املادة 86
إن موجز عقود الحالة المدنية المسلم من سلطة مختصة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين
والممهور بالطابع الرسمي ال يتوقف على التصديق فوق تراب الطرف اآلرخر.
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القسم السادس
مقتضيات مشرتكة
اإلعفاء من التصديق
املادة 16
تعفى من التصديق أو من أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو
السلطات األرخرى إلحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو
مطابقتها لألصل عند اإلدالء بها فوق تراب الدولة األرخرى.
يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بطابعها
الرسمي ،فإن تعلق األمر بنسخ يجب أن يكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها لألصل ،وفي جميع
األحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية
للبلدين.
اللغات والرتمجات
املادة 14
تحرر السلطتان المركزيتان مراسالتهما بلغتهما وتضاف إليها ترجمة باللغة الفرنسية.
املادة 16
تحرر بلغة الدولة المطلوبة اإلنابات القضائية واألحكام الصادرة بأداء صوائر ومصاريف
الدعوى وغيرها من الوثائق وكذا الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب المساعدة القضائية وطلب
المعلومات وملحقاتها كما ترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
املادة 18
يصادق على الترجمات من طرف السلطة المختصة بكال البلدين.
ال يترتب عن ترجمة الوثائق المشار إليها في المادة  11من هذه االتفاقية أداء أية صوائر.
القسم الرابع
مقتضيات ختامية
املادة 11
يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تأويل هذه االتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.
املادة 15
تدرخل هذه االتفاقي ة حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم األول من
الشهر الثاني الموالي لتاريخ آرخر إشعار الستكمال اإلجراءات الدستورية المتطلبة في كال البلدين.
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املادة 12
تبرم هذه االتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاءها في أي وقت
بتوجيه إشعار كتابي باإللغاء للطرف اآلرخر بواسطة القناة الدبلوماسية ،ويسري مفعول هذا اإللغاء
سنة بعد تاريخ اإلشعار المذكور.
وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه االتفاقية.
وحرر بمدريد في  80ماي  2664في نظيرين أصليين باللغات العربية واإلسبانية والفرنسية،
وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة اإلسبانية،
عن المملكة المغربية،

81.
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ظهري شريف رقم  1.99.113صادر يف  62من حمرم  48( 4166ماي )4666
بنشر االتفاقية املوقعة يف  86ماي  4667مبدريد بني اململكة املغربية واململكة
اإلسبانية بشأن التعاون القضائي واالعرتاف وتنفيذ املقررات القضائية
1
يف مادة احلضانة وحق الزيارة وإرجاع األطفال
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعة في  80ماي  2664بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة
اإلسبانية بشأن التعاون القضائي واالعتراف و تنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق
الزيارة وإرجاع األطفال؛
ونظرا لتبادل استيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة في  80ماي 2664
بمدريد بين الم ملكة المغربية والمملكة اإلسبانية بشأن التعاون القضائي واالعتراف وتنفيذ
المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع األطفال.
وحرر بمراكش في  11من محرم  28( 2110ماي .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.
*
*

*

اتفاقية بني اململكة املغربية واململكة اإلسبانية
بشأن التعاون القضائي واالعرتاف وتنفيذ املقررات القضائية
يف مادة احلضانة وحق الزيارة وإرجاع األطفال
إن المملكة المغربية والمملكة االسبانية،
حرصا منهما على تدعيم عالقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل
لألطفال؛
وا قتناعا منهما بأن مصلحة األطفال تفرض عدم نقلهم أو االحتفاظ بهم بصورة غير
قانونية وإقرار عالقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم ،اتفقتا على ما يلي:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1400بتاريخ  8ربيع األول  24( 2110يونيو  )2666ص .2411
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الباب األول
مقتضيات عامة
املادة 4
 -2يتعلق موضوع هذه االتفاقية بما يلي:
أ) ضمان رجوع األطفال المنقولين أو ال محتفظ بهم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين
المتعاقدتين؛
ب) الحصول على االعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة
الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة األرخرى؛
ج) تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.
 -1تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ كل اإلجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف
هذه االتفاقية .ولهذا الغرض يلجآن إلى المساطر اإلستعجالية المنصوص عليها في قانونهما
الدارخلي.
املادة 6
تطبق هذه االتفاقية على كل طفل قاصر يقل عمره عن ستة عشرة سنة لم يتم ترشيده
ويحمل جنسية أحد البلدين.
املادة 8
 -2تعين وزارة العدل في كل من البلدين كسلطة مركزية بتطبيق االلتزامات المنصوص
عليها في هذه االتفاقية ولهذه الغاية تتصل السلطتان المركزيتان فيما بينهما مباشرة كما تقومـان
 عند االقتضاء  -بااللتجاء إلى سلطاتهما المختصة؛ -1يم كن للسلطة المركزية المحال عليها الطلب رفض التدرخل إذا لم تتوفر الشروط
المتطلبة بمقتضى هذه االتفاقية؛
 -8ال تحول هذه االتفاقية دون حق كل شخص يهمه األمر في االلتجاء مباشرة إلى
السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة.
املادة 1
 -2توج ه طلبات إرجاع األطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلى السلطة
المركزية التي يوجد بها محل اإلقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه .تقوم هذه السلطة
بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة األرخرى؛
 -1تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على
اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل:
أ) تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية؛
ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة ورخاصة منها نقله إلى تراب بلد آرخر؛
ج) تسهيل حل حبي ،وضمان التسليم اإلرادي للطفل وممارسة حق الزيارة؛
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د) إعطاء معلومات حول وضعية الطفل؛
هـ) ضمان ترحيل الطفل؛
و) إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية؛
ز) إقامة دعوى قضائية أو إدارية  -عند االقتضاء -بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة
أمام المحكمة المختصة ترمي إلى إرجاع الطفل؛
ن) اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع األحوال ،ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل
مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن األطراف المعنية.
املادة 5
 -2تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل من
أجل تسهيل حل المشاكل التي تطرح عند تطبيق هذه االتفاقية ؛
 -1تجتمع اللجنة بالتناوب في الرباط ومدريد مرة في السنة على األقل بطلب من إحدى
حكومتي الدولتين المتعاقدتين في تاريخ يحدد باتفاق بينهما.
املادة 2
 -2ال يفرض على الطالب أي أداء من أجل اإلجراءات المتخذة بالبلد المطلوب بما فيها
صوائر ومصاريف الدعوى باستثناء مصاريف الترحيل ؛
 -1ألجل تطبيق هذه االتفاقية تكون مجانية اإلجراءات والمساعدة القضائية مضمونة وفق
القواعد الجاري بها العمل في كل من البلدين.
الباب الثاني
الرجوع الفوري للطفل
املادة 7
يعتبر نقل طفل من تراب دولة متعاقدة (الدولة الطالبة) إلى تراب الدولة المتعاقدة األرخرى
(الدولة المطلوبة) غير مشروع وتأمر السلطة القضائية عندئذ بإرجاعه فورا وذلك:
أ) إذا وقع النقل رخرقا لمقرر قضائي صدر حضوريا وأصبح قابال للتنفيذ فوق تراب الدولة
الطالبة وكان الطفل عند تقديم طلب اإلرجاع:
 له محل إقامة اعتيادية فوق تراب هذه الدولة؛
 إذا كان الطفل وأبواه وقت النقل يحملون جنسية الدولة الطالبة وحدها.
ب) إذا وقع رخرق لحق الحضانة الممنوح لألب وحده أو لألم وحدها بمقتضى قانون الدولة
التي ينتمي إليها الحاضن أو الحاضنة؛
ج) إذا كان النقل مخالفا التفاق مبرم بين الطرفين المعنيين ومصادق عليه من طرف
سلطة قضائية تابعة إلحدى الدولتين المتعاقدتين.
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املادة .
 -2إذا قدم إلى السلطة المركزية إلحدى الدولتين المتعاقدتين طلب إرجاع طفل نقل
بصورة غير قانونية قبل انتهاء أجل ستة أشهر تعين على السلطة القضائية المحال عليها الطلب
أن تصدر أمرا بإرجاع الطـفل فورا؛
 -1غير أن السلطة القضائية ال تكون ملزمة بأن تأمر بإرجاع الطفل:
أ) إذا كان الطفل من رعايا الدولة المطلوبة وحدها وكان أحد أبويه الذي يوجد معه يتوفر
وحده على الوالية الشرعية عليه بحكم القانون الدارخلي لهذه الدولة؛
ب) إذا تم االحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل وكان يقبل التنفيذ فوق
تراب الدولة المطلوبة.
املادة 6
في حال تقديم طلب اإلرجاع بعد انتهاء أجل ستة أشهر تأمر السلطة القضائية بإرجاع
الطفل بنفس الشروط ما لم يثبت أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد أو أن إرجاعه سيعرضه
لخطر جسدي أو نفساني أو سيجعله في وضعية ال تحتمل.
تأرخذ السلطات القضائية عند تقديرها لهذه الظروف بعين االعتبار:
 مصلحة الطفل فقط دون أي قيد مستمد من قانونها الدارخلي؛
 المعلومات المدلى بها من طرف السلطات المختصة لمحل اإلقامة السابق للطفل.
املادة 46
 -2ال تستلزم مباشرة دعوى اإلرجاع الفوري للطفل الحصول على االعتراف بأي مقرر
قضائي في الدولة المطلوبة وتنفيذه فيها؛
 -1إن الحكم الذي يأمر باإلرجاع الفوري للطفل ال يمس بجوهر حق الحضانة؛
 -8يتعين على محاكم الدولة المطلوبة أن تبت في طلب اإلرجاع الفوري قبل البت في أي
طلب آرخر يحال عليها في شأن الطفل.
الباب الثالث
االعرتاف وتنفيذ املقررات القضائية
موضوع هذه االتفاقية
املادة 44
ال يحق للسلطات القضائية للدولة المطلوبة أن ترفض االعتراف بالمقررات القضائية
وتنفيذها فوق تراب الدولة الطالبة إن كانت قابلة للتنفيذ إال لسبب من األسباب التالية:
أ) إذا تعلق األمر بمقرر قضائي صادر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم يتم
في الوقت المناسب تبليغ أو تسليم المقال االفتتاحي للدعوى أو ما يماثله إلى المدعى عليه
بصورة قانونية لتمكينه من الدفاع عن حقوقه ،غير أن انعدام هذا التبليغ أو هذا التسليم ال يعتبر
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سببا لرفض االعت راف أو التنفيذ إذا لم يتمكن المدعي في الدولة الطالبة من القيام بالتبليغ أو
التسليم نظرا لكون المدعى عليه قد أرخفى عنه مكان وجوده؛
ب) إذا تعلق األمر بمقرر قضائي صدر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم
تستمد السلطة التي أصدرته ارختصاصها من محل اإلقامة المعتاد المشترك ألبوي الطفل أو في
حالة انعدامه من محل اإلقامة المعتاد للمدعى عليه؛
ج) إذا كان المقرر القضائي متعارضا مع مقرر آرخر يتعلق بالحضانة أو أصبح قابال
للتنفيذ في البلد المطلوب قبل نقل الطفل؛
د) إذا كان طلب االعتراف وتنفيذ المقرر القضائي المتعلق بحق الحضانة قد قدم بعد
مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نقل الطفل وثبت أنه نظرا لتغير الظروف بما فيها مرور الزمن
أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد بعد نقله لكن مع استثناء مجرد التغيير الذي طرأ على
إقامته.
املادة 46
إذا تضمن المقرر القضائي المطلوب االعتراف به أو تنفيذه عدة مقتضيات فال يدرخل منه
في حيز تطبيق هذه االتفاقية إال الجزء المتعلق بحق الحضانة وحق الزيارة وطرق ممارستهما.
الباب الرابع
حق الزيارة
املادة 48
 -2يمكن توجيه الطلب الرامي إلى تنظيم أو حماية ممارسة حق الزيارة إلى السلطة
المركزية؛
 -1يتم االعتراف بمقتضيات المقرر القضائي المتعلق بحق الزيارة وتنفيذها ضمن نفس
الشروط المتطلبة في القرارات المتعلقة بحق الحضانة؛
 -8تقوم السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة:
أ) باتخاذ أو العمل على اتخاذ  -قدر اإلمكان  -التدابير المالئمة من أجل إزالة العراقيل
التي تحول دون ممارسة حق الزيارة ممارسة هادئة؛
ب) بالعمل  -عند االقتضاء  -على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد تنظيم أو
حماية حق الزيارة ،ويمكن لهذه المحكمة أن تحدد طرق الشروع فيها وفي ممارستها؛
ج) بالعمل عند االقتضاء على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد البث في حق
الزيارة ،بناء على طلب الشخص المدعي لهذا الحق ،إذا لم يكن قد تم البث في هذا الحق أو إذا
سبق رفض االعتراف بالمقرر القضائي المتعلق بالحضانة وتنفيذه.
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الباب اخلامس
مقتضيات مشرتكة
املادة 41
 -2تطبق كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالحضانة أو حق الزيارة مسطرة مبسطة
وسريعة سواء تعلق األمر بطلب اإلرجاع الفوري أو االعتراف والتنفيذ لمقرر قضائي يتعلق
بالحضانة أو حق الزيارة.
ولهذه الغاية تسهر كل منهما على أن يتم التماس منح الصيغة التنفيذية بواسطة النيابة
العامة أو محامي الدولة؛
 -1يتبادل ا لبلدان المتعاقدان المعلومات حول المسطرة الواجب تطبيقها وفقا للفقرة األولى
ويكون ذلك ألول مرة عند تبادل وثائق المصادقة المنصوص عليها في المادة .11
املادة 45
يجب أن يتضمن الطلب الرامي إلى اإلرجاع الفوري المنصوص عليه في الباب الثاني
على ما يلي:
أ) معلومات تت علق بهوية الطالب والطفل والشخص المنسوب إليه نقل الطفل أو االحتفاظ
به؛
ب) األسباب التي اعتمد عليها الطالب للمطالبة بإرجاع الطفل مع تدعيم طلبه حسب
الحاالت بما يلي:
 -2نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية إلضفاء الطابع الرسمي
عليها؛
 -1كل مستند يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفق قانون الطالب؛
 -8كل مستند أو وثيقة تثبت جنسية الطفل في تاريخ نقله بصورة غير قانونية؛
 -1كل مستند من شأنه إثبات أن الطفل كان يتوفر على محل إقامة معتادة فوق تراب البلد
الطالب عند نقله بصورة غير قانونية.
ج) كل بيان يحصل عليه فيما بعد ويساعد على معرفة مكان وجود الطفل وهوية الشخص
الذي يفترض أن يكون الطفل معه؛
د) وفي حالة طلب تدرخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل مستند يؤهلها
للتدرخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آرخر لهذا الغرض.
املادة 42
يتعين أن يرفق طلب االعتراف بمقرر قضائي يتعلق بحق الحضانة المنصوص عليه في
الباب الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع أو بتنفيذهما بما يلي:
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 -2نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية إلضفاء الطابع الرسمي
عليها؛
 -1أصل التنفيذ أو نسخة منه مشهود بمطابقتها له تثبت أن المقال االفتتاحي للدعوى أو أي
إجراء معادل له قد تم تبليغه أو تسليمه للطرف المتغيب إذا تعلق األمر بمقرر قضائي غيابي لم
يتضمن إشارة كافية لذلك؛
 -8كل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب؛
 -1وفي الحالة التي يطلب فيها تدرخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل
الوثائق التي تؤهل هذه السلطة المركزية للتدرخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آرخر لهذه الغاية.
املادة 47
يمكن للسلطة القضائية للدولة المطلوبة في حالة عدم اإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في
المواد السابقة أن تحدد أجال لإلدالء بها أو أن تقبل مستندا معادال لها أو أن تعفي من ذلك إذا
اعتبرت أن ما لديها كاف لتنويرها.
املادة 4.
 -2تحرر الوثائق المعدة لإلرسال أو لإلدالء بها تطبيقا لهذه االتفاقية بلغة أو لغات بلد
السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة من ترجمان محلف إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية للبلد
المطلوب؛
 -1تتراسل السلطات بلغة أو إحدى اللغات الرسمية لبلدها وعند االقتضاء تكون مراسالتها
مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
املادة 46
 -2تعفى الوثائق الموجهة أو المدلى بها تطبيقا لهذه االتفاقية من كل تصديق أو أي إجراء
مماثل؛
 -1وفي ح الة وجود شك جدي حول صحة المستند يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة
المركزية.
املادة 66
ال يجوز أن تفرض ،في الدولة المطلوبة على الطرف الذي يطلب فيها تنفيذ مقرر قضائي
صادر في الدولة الطالبة ،أية ضمانة بدعوى أنه أجنبي أو ألنه ال يتوفر على موطن أو على
محل إقامة في الدولة المطلوبة.
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الباب السادس
مقتضيات ختامية
املادة 64
 -2ال تطبق المقتضيات المتعلقة بالرجوع الفوري إال على حاالت النقل غير القانوني
لألطفال التي تمت بعد درخول هذه االتفاقية حيز التطبيق؛
 -1تبقى الحاالت السابقة موضوع اتفاق في نطاق اللجنة االستشارية في المادة المدنية
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه االتفاقية؛
 -8يتم الفصل في الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي.
املادة 66
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم األول
من الشه ر الثاني الموالي لتاريخ آرخر إشعار الستكمال اإلجراءات الدستورية المتطلبة في كال
البلدين.
املادة 68
تبرم هذه االتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بها في
أي وقت بتوجيه إشعار كتابي باإللغاء للطرف اآلرخر بواسطة القناة الدبلوماسية ،ويسري مفعول
اإللغاء سنة بعد تاريخ اإلشعار المذكور.
وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه االتفاقية.
وحرر بمدريد في  80ماي  2664في نظيرين أصليين باللغات العربية واإلسبانية
والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية:
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عن المملكة االسبانية:
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ظهري شريف رقم  1.91.3صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس )6644
بنشر االتفاق املوقع بالرباط يف  64يناير  46.7بني اململكة املغربية
1
واململكة االسبانية املتعلق بالتعاون يف ميدان حماربة املخدرات
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاق الموقع بالرباط في  12يناير  2634بين المملكة المغربية والمملكة
االسبانية المتعلق بالتعاون في ميدان محاربة المخدرات؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاق الموقع بالرباط في  12يناير
 2634بين المملكة المغربية و المملكة االسبانية المتعلق بالتعاون في ميدان محاربة المخدرات.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان  1( 2181أغسطس .)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
* *
اتفاق بني املغرب و اسبانيا
يف ميدان التعاون ملكافحة املخدرات
ديباجة
إن المملكة المغربية والمملكة االسبانية ،وعيا منهما بالخطر الكبير الذي يشكله استهالك
المخدرات على مواطني البلدين والعواقب الورخيمة التي تنتج عن ذلك بالنسبة لألمن العام
والصحة العمومية واعتبارا بكون تعاون وثيق بين سلطات البلدين لمكافحة المتاجرة في
المخدرات واستهالكها لن يعود إال بالنفع،
قد اتفقتا على ما يلي:
املادة 4
يتم التعاون بشأن مكافحة المخدرات بواسطة إحداث تبادل منتظم للمعلومات والوثائق في
الميادين اآلتية:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1043بتاريخ فاتح شعبان  12( 2188يونيو  )1021ص .8411
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 )2في ميدان الوقاية:
أ) تبادل االقتراحات لسير البرامج التجريبية؛
ب) البرامج ذات األولوية في ميدان الوقاية؛
ج ا لبرامج العامة للرفع من مستوى الصحة والتربية من أجل رخير المواطنين
ورخصوصا الشبيبة.
 )1في الميدان االجتماعي والصحي:
أ) دور مختلف مصالح العالج من حيث تقديم اإلسعافات (مراكز مختصة،
مستوصفات  ..........الخ)؛
ب) تصنيف المراكز ومصالح اإلسعاف في إطار البرامج األوروبية المقدمة من
طرف الحكومة اإليطالية بتعاون مع مؤسسة "البوص" ومشاركة اسبانيا
والبرتغال؛
ج) الدراسات والتقييم للبرامج التجريبية من أجل مباشرة شمولية تهدف إلى مساعدة
المدمنين على المخدرات؛
د) البرامج التجريبية لقطع التعود.
 )3في ميدان إعادة اإلدماج في المجتمع8
 )1في الميدان التشريعي8
املادة 6
يتبادل الطرفان المتعاقدان كل أنواع المعلومات عن النتائج ووسائل البحث في األوبئة
والمتعلقة بالتقييم والمراقبة وتطور استهالك المخدرات.
املادة 8
يتبادل الطرفان ال متعاقدان المعلومات بانتظام عبر األجهزة اإلدارية المسؤولة عن مكافحة
المخدرات ،مع تعاون رخاص في مراقبة األجانب ،والمطارات ،والحدود والموانئ ،ومن أجل
هذا يقيمان االتصاالت واالجتماعات التي تعتبر اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة
( )4أنها ضرورية.
املادة 1
يمكن للسلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن تتفاوض وتعقد االتفاقات اإلدارية وقواعد
اإلجراءات الضرورية لتنفيذ هذا االتفاق.
املادة 5
من أجل تطبيق هذا االتفاق تحدث لجنة مغربية اسبانية متساوية العضوية تشمل أعضاء
معينين من قبل السلطات المختصة لكال البلدين.
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يشار ك في اللجنة المذكورة ،من الجانب المغربي ممثلون عن وزارات العدل ،والشؤون
الخارجية ،والدارخلية ،والصحة العمومية ومن الجانب االسباني ممثلون عن وزارات الصحة
واالستهالك والعدل والدارخلية والشؤون الخارجية.
املادة 2
تقوم اللجنة ،زيادة على المهام المخولة لها من قبل السلطات المختصة ،بالمهام التالية:
أ) تتصرف كأداة اتصال بين السلطات المختصة للبلدين في ميدان تطبيق هذا االتفاق.
ب) تقترح على السلطات المختصة حيثيات التعاون في الميدان المشار إليه في المادة .1
ج) تقترح على السلطات المختصة االتفاقيات اإلدارية وقواعد اإلجراءات المذكورة في
المادة .1
املادة 7
يمكن للجنة أن تحدث دارخلها مجموعات عمل وتدعو أي مصلحة وطنية معنية قد تساعدها
في مهمتها ،وذلك باقتراح أحد الطرفين المتعاقدين.
بصرف النظر عن اجتماعات مجموعات العمل ،فإن اللجنة تجتمع كل سنة وأيضا كل مرة
تقتضيها ظروف استثنائية لدراسة األشغال الجارية وتحديد التوجيهات وتقييم النتائج المحصل
عليها في مختلف ميادين العمل.
املادة .
يطبق هذا االتفاق مؤقتا عند التوقيع عليه ،ويصبح ساري المفعول نهائيا بعد ستين ()10
يوما من تبادل مذكرات بين الطرفين المتعاقدين يشعر بوسيلته كل من الطرفين الطرف اآلرخر
باستيفاء اإلجراءات المتطلبة حسب تشريعهما الدارخلي.
يبقى هذا االتفاق ساري المفعول إال إذا ألغاه أحد الطرفين وأبلغ ذلك إلى الطرف اآلرخر
بواسطة الطرق الدبلوماسية ،مع إشعار مدته ستة ( )1أشهر.
الرباط بتاريخ  12يناير .2634
عن المملكة االسبانية
رخوسي بريونويفو.
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عن المملكة المغربية
إدريس البصري.

اململكةالبلجيكية
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ظهري شريف رقم  486.8417صادر يف  66صفر  4.( 4186فرباير )6666
بنشر االتفاقية املوقعة بربوكسيل يف  7يوليو  4667بني
اململكة املغربية واململكة البلجيكية بشأن تسليم اجملرمني.1
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعاة ببروكسايل فاي  4يولياو  2664باين المملكاة المغربياة والمملكاة
البلجيكية بشأن تسليم المجرمين؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشار بالجرياادة الرسامية ،عقااب ظهيرنااا الشاريف هااذا ،االتفاقيااة الموقعاة ببروكساايل فااي 4
يوليو  2664بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين.
وحرر بفاس في  11من صفر  23( 2180فبراير .)1004
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية واململكة البلجيكية
بشأن تسليم اجملرمني
إن المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،
رغبااة منهمااا فااي الحفاااظ علااى الااروابط التااـي تجمااع بااين البلاادين وتقويتهااا ،وبالخصااـوص
تنظيااـم عالقا تهمااا فااي مياادان تسااليم المجاارمين ،قررتااا تجااـديد وتغيياار االتفاقيااة المتعلقااـة بتسااليم
المجرمين والبروتوكول اإلضافي الماوقعين فاي 14فبرايار  ،2646وعلياه قررتاا إبارام االتفاقياة
التالية:

 - 1منشورة بالجريدة الرسمية عدد  4413بتاريخ  6رجب  1( 2180يوليو  )1006ص.8441
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القسم األول
التزامات التسليم
الـمادة األوىل
 )2يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد وحسب
الشروط المحددة في المواد اآلتية ،األشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين ،والمتابعين
من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية ،أو لتنفيذ تدبير احتياطي
صادر عن السلطات القضائية.
 )1تعتبر فقط كتدابير أمنية حسب مدلول هذه االتفاقية ،التدابير السالبة للحرية التي تأمر
بها السلطات القضائية كتدابير إضافية أو الستبدال عقوبة.
القسم الثاني
األفعال الــيت توجب التسليم
الـمادة الثانية
 )2األفعـال التي تقتضـي التسليم ،هـي تلك التي حسب تشريعات الطرفين المتعاقدين ،تشكل
جرائم معاقب عليها بعقـوبة سالبة للحرية يفوق حدها األقصى سنتين حبسا ،إذا كان األمر يتعلق
بأشخاص محكوم عليهم يجب أن تكون العقوبة الصادرة عن محاكـم الدولة الطالبة التسليم السجن
لمدة سنة على األقل ،إذا كانت تتعلق بتنفيذ تدبير احتياطي ،يقضي بالحرمان من الحرية لمدة غير
محددة أو لمدة أربعة أشهر على األقل.
 )1أ) إذا كـان طلب التسليم يمس عدة أفعال مختلفة ،معاقب على كل واحد منها حسب
تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية وحتى إذا كانت بعض األفعال ال يتوفر فيها الشرط
المتعلق بمقدار العقوبة ،يمكن أن يتم التسليم أيضا لهذه األفعال.
ب) إذا كان التسليم يرمي إ لى تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية أو عدة تدابير أمنية ،إال
أن بعضها ال يصل إلى حد العقوبة المقررة أو المحددة في التدبير األمني مع ذلك يتم التسليم
لتنفيذ هذه العقوبات أو تنفيذ التدابير األمنية.
 )8ويدرخل فـي التعاريف السابقة جميع أنواع المشاركة في األفعال المبينة أعاله وكذا
محاولتها في حالة ما إذا كان يعاقب عنها بموجب التشريع الجاري في البلدين.
القسم الثالث
أسباب رفض التسليم
الـمادة الثالثة
اجلرائم السياسية
 )2يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو
مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم.
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 )1تطبق نفس القاعدة إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية يعتقد معها أن
طلب التسليم المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة أو معاقبة فرد من أجل عرقه أو دينه أو
جنسيته أو أفكاره السياسية أو أن تصبح حالته رخطيرة من أجل أحد هذه األسباب.
 )8ألجل تطبيق االتفاقية فإن االعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد أسرته ال
تعتبر جريمة سياسية.
 )1إن تطبيق هذه المادة ال يمس بالواجبات التي يكون الطرفان قد تعهدا أو يتعهدان بها
بموجب كل اتفاقية دولية أرخرى متعددة األطراف.
الـمادة الرابعة
عدم تسليم رعايا الدولتني
ال يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه.
تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أنه ،إذا تعلـق األمر بأفعـال معاقب عليهـا في كلتـا الدولتين بعقوبة الجرائم أو الجنح،
وبناء علـى طلب الطرف طالب التسليم يمكـن للطـرف المطلوب منه التسليم عرض القضية
على السلطات القضائية المختصة من أجـل احتمال إجراء متابعـات ولهذا الغرض توجه الملفات
والمستندات واألشياء المتعلقـة بالجريمـة عن الطريق الدبلوماسي ،ويبلغ الطرف طالب التسليم
علما بمآل طلبه.
تخبر الدولة المطل وبة الدولة الطالبة بمؤهالت محاكمها المختصة وبإمكانية تدرخل الطرف
المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعملة.
الـمادة اخلامسة
حمل ارتكاب اجلرمية
 )2يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة
اقترفت بكاملها أو جزء منها حسب تشريعه فوق ترابه أو في مكان يعتبر تابعا لترابه.
 )1في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة التي استوجبت طلب التسليم رخارج تراب الطرف طالب
التسليم ال يمكن رفض التسليم إال إذا كان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم ال يررخص في
متابعة جريمة من هذا القبيل ارتكبت رخارج ترابه.
الـمادة السادسة
املتابعات اجلارية من أجل أفعال واحدة
يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليم فرد مطلوب إذا كانت ستقوم حيال
هذا الفرد بإجراء متابعات ألجل الفعل أو األفعال التي من أجلها يطلب التسليم.
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الـمادة السابعة
عدم املعاقبة على نفس الفعل مرتني
يرفض التسليم إذا كان الفرد المطلوب تسليمه قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف
السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم عن الفعل أو األفعال التي من أجلها
يطلب التسليم ،ويمكن رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها التسليم
عدم إجراء متابعة و إنهاء المتابعات التي أقامتها عن نفس الفعل أو نفس األفعال ،ويمكن رفض
التسليم إذا كان الفرد المطلوب المبحوث عنه ،قد صدر في حقه حكم من طرف دولة أرخرى من
أجل نفس الفعل أو األفعال المطلوب من أجلها التسليم.
الـمادة الثامنة
التقادم والعفو
 )2يرفض التسليم إذا تم تقاد م الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف طالب التسليم أو
الطرف المطلوب منه التسليم.
 )1يرفض التسليم كذلك إذا صدر عفو من الدولة طالبة التسليم أو إذا صدر عفو من الدولة
المطلوب منها التسليم ،وذلك بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة األرخيرة من بين الجرائم
الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة إذا ما ارتكبها أجنبي رخارج ترابها.
الـمادة التاسعة
عقوبة اإلعدام
إذا كانت األفعال المطلوب من أجلها التسليم معاقب عليها باإلعدام بموجب قانون الدولة
الطالبة ،فإن هذه العقوبة تستبدل بتلك المقررة لنفس األفعال في قانون الدولة المطلوب إليها
التسليم.
القسم الرابع
مسطرة التسليم
الـمادة العاشرة
تقديم الطلب
 )2يحرر الطلب كتابة ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي.
 )1يرفق الطلب بالوثائق التالية:
أ) باألصل أو بنسخة صحيحة إما عن مقرر الحكم التنفيذي وإما عن األمر بإلقاء
القبض أو عن كل رسم تكون له نفس القوة ويس لم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة
طالبة التسليم.
ب) عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن بما أمكن من الدقة زمان
ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة.
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ج) نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما
يمكن من الدقة وغير ذلك من المعلومات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته.
د) النص القانوني أو عرض للمقتضيات القانونية التي تحدد مدة تقادم الدعوى
العمومية أو العقوبة.
الـمادة احلادية عشر
معلومات تكميلية
إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب الت سليم غير كافية حتى يتأتى للطرف
المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه االتفاقية ،فإن الطرف األرخير يلتمس استكمال
المعلومات الضرورية ويمكنه أن يحدد أجال لنيل هذه المعلومات.
الـمادة الثانية عشرة
قواعد االختصاص
 )2ا لفرد الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن ي حاكم وال أن يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة
أو تدبير أمني وال أن يجري عليه أي تقييد لحريته الشخصية ألجل فعل سابق للتسليم غير الفعل
الذي سبب التسليم ما عدا في الحاالت التالية:
أ) إذا وافق الطرف الذي سلم الفرد على ذلك فسيقدم طلب في هذا الصدد يكون مصحوبا
بالمستندا ت المنصوص عليها في المادة العاشرة ،وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات
الشخص المسلم وتعطى الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الفرد تستلزم هي نفسها
وجوب التسليم بمقتضى هذه االتفاقية.
ب) إذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج
منه رخالل الثالثين يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي ،أو عاد إليه بعد رخروجه منه.
ج) إذا وافق الفرد المطلوب تسليمه صراحة وبحضور موكله على متابعته ومحاكمته أو
تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ،فإن تلك الموافقة يتلقاها أحد أفراد السلطة القضائية وتدون
بمحضر ق انوني ،بعدما يخبره باآلثار القانونية التي تترتب على موافقته .ويتم إشعار الطرف
الذي سلمه بهذه الموافقة.
 )1غير أنه يمكن للطرف طالب التسليم أن يتخذ التدابير الالزمة قصد إيقاف أجل التقادم
طبق تشريعه بما في ذلك االلتجاء إلى مسطرة المحاكمة غيابيا أو الطرد رخارج التراب عند
االقتضاء.
 )8إذا تم تغيير التكييف القانوني للفعل اإلجرامي أثناء المسطرة فإن الفرد المسلم ال يتابع
وال يحاكم إال بقدر ما تكون عناصر تكوين الجريمة تسمح من جديد بالتسليم.
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الـمادة الثالثة عشرة
تسليم الشخص املسلم إىل دولة أخرى
يكون قبول الدولة المطلوب م نها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى
دولة أرخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة ألجل جرائم سابقة للتسليم ما عدا في الحالة
المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة األولى من المادة  ،21ويمكن للطرف المطلوب
منه التسليم أن يشترط اإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .20
الـمادة الرابعة عشرة
االعتقال املثقت
 )2تجوز في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم ،إلقاء
القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبت السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب
منه التسليم في هذا الطلب ،طبق ما جاء في قانونها.
 )1ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها
في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب التسليم ،كما
تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق بقدر اإلمكان
للفرد المبحوث عنه.
 )8يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه
االعتقال إما عن الطريق الدبلوماسي وإما مباشرة عن طريق البريد أو البرق وإما على يد
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،أو بأية وسيلة أرخرى تترك دليال مكتوبا.
وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبلوماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق.
وتخبر السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.
 )1يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثالثون يوما ،ولم ترد على الطرف
المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة ،وال يمكن في أية حالة من
األحوال أن تتعدى مدة االعتقال ستين يوما ،غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت ،إال
في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار الشخص
المطلوب.
 )4غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسليمه
إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
الـمادة اخلامسة عشرة
تعدد العرائض
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا ،إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة ،فإن
المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف والسيما الخطورة النسبية ومكان
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ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبال لدولة
أرخرى.
الـمادة السادسة عشر
تسليم الفرد املطلوب تسليمه
 )2يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في
الفقرة األولى من المادة  20بمقرره حول التسليم.
 )1يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
 )8في حالة القبول ينهى إلى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم ،وكذا مدة
االعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب ،والتي تخصم من مدة االعتقال
المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة.
 )1تتحمل الدولة الطالبة ،المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد المطلوب
تسليمه.
 )4مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة ،إذا لم يتم تلقي
الفرد المطلوب في التاريخ المحدد ،يمكن إطالق سراح هذا األرخير بعد مضي أجل ثالثين ()80
يوما اعتبارا من هذا التاريخ .ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس
الفعل.
 )1في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه ،يخبر الطرف
المعني باألمر الطرف اآلرخر بذلك قبل انتهاء اآلجال ،ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم
وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة.
الـمادة السابعة عشرة
تأجيل التسليم
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل ،بعدما يبت في طلب التسليم ،تسليم الشخص
المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق ترابه مدة
العقوبة المحكوم عليه بها من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.
الـمادة الثامنة عشرة
تسليم األشياء
في حالة التسليم،
 )2يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما
يأتي:
أ) األشياء التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج اإلثبات ،أو
ب) األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة
الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.
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 )1يباشر تسليم األشياء المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة ولو في الحالة التي ال
يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار الفرد المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل.
 )8إذا حجزت أو صودرت األشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم،
يجوز لهذا األرخير أن يحتفظ بها مؤقتا ألجل مسطرة جنائية جارية أو تسليمها على شرط
إرجاعها.
 )1غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه
األشياء ،وإذا كانت هذه الحقوق مثب تة فإن األشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت
ممكن وبدون صائر إلى الطرف المطلوب منه التسليم ما عدا في حالة تنازله عن ذلك.
الـمادة التاسعة عشرة
العبــور
 )2يررخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين ،بناء على طلب يوجه عن الطريق
المقرر في الفقرة األولى من المادة  20وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ما عدا فيما يخص
المستندات الواجب اإلدالء بها ،حيث يجب اإلدالء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية المقطع أ و ب من المادة  20وال تؤرخذ بعين االعتبار المقتضيات المنصوص عليها في
الفقرة األولى من المادة  1والمتعلقة بمدة العقوبات.
 )1وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات اآلتية:
أ) إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطرف طالب التسليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة
ترابه ،ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع (أ) من الفقرة الثانية من
المادة  20ويؤكد بأنه اعتم ادا على العناصر الموجودة بيده ال يمكن رفض العبور بناء على
أساس هذه االتفاقية والسيما المادتين  1و 6وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب
عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليه في المادة
 ،21ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
ب) إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.
الـمادة العشرون
اجلرائم العسكرية
ال يمكن تطبيق هذه االتفاقية في حالة الجرائم العسكرية.
الـمادة الواحدة والعشرون
اللغات املستعملة
تحرر المستندات الواجب اإلدالء ب ها بلغة الطرف طالب التسليم ،غير أن المستندات غير
المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها لألصل.
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الـمادة الثانية والعشرون
الصوائر
 )2إن الصوائر المترتبة عن التسليم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا
الطرف.
 )1إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف
الطالب.
الـمادة الثالثة والعشرون
حل النزاعات
كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يحل عبر الطريق
الدبلوماسي ،وتشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية
ووزارة العدل ،ويمكن أن تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل المشاكل
الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه االتفاقية.
القسم اخلامس
مقتضيات ختامية
الـمادة الرابعة والعشرون
تلغى هذه االتفاقية ،االتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان
الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية ،وكذا البروتوكول اإلضافي الموقعين
في الرباط بتاريخ  14فبراير  ، 2646وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان تسليم
المجرمين.
الـمادة اخلامسة والعشرون
يجب على كال الطرفين المتعاقدين ،أن يشعر الطرف اآلرخر أن المصادقة على هذه
االتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كال البلدين المتعاقدين ،وتدرخل هذه
االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل آرخر هذين
اإلشعارين.
يعمل بهذه االتفاقية لمدة غير محدودة ،ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن
الطريق الدبلوماسي للطرف اآلرخر ،ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه االتفاقية ووضعا عليها
رخاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ  4يوليوز  2664في نظيرين أصليين.
باللغات العربية والفرنسية والنرالندية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية
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عن المملكة البلجيكية
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ظهري شريف رقم  486.8412صادر يف  66من صفر  4.( 4186فرباير )6666
بنشر االتفاقية املوقعة بربوكسيل يف  7يوليو  4667بني اململكة املغربية
1
واململكة البلجيكية حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعاة ببروكسايل فاي  4يولياو  2664باين المملكاة المغربياة والمملكاة
البلجيكية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشار بالجرياادة الرسامية ،عقااب ظهيرنااا الشاريف هااذا ،االتفاقيااة الموقعاة ببروكساايل فااي 4
يوليااو  2664بااين المملكااة المغربيااة والمملكااة البلجيكيااة حااول التعاااون القضااائي فااي المياادان
الجنائي.
وحرر بفاس في  11من صفر  23( 2180فبراير .)1006
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
*

*

اتفاقية بني اململكة املغربية واململكة البلجيكية
حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
إن المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،
رغبـة منهما في الحفـاظ على الروابط التـي تجمع بين البلدين وتقويتها ،وبالخصـوص
تنظيـم عالقاتهما في ميدان التعاون القضائي في المادة الجنائية ،قررتا تجـديد وتعديل االتفاقية
المتعلقـة بالتسليم والتعاون القضائي في الميدان الجنائي وكذا البروتوكول اإلضافي الموقعين في
 14فبراير  ،2646وعليه قررتا عقد االتفاقية التالية :
 -1منشورة بالجريدة الرسمية عدد  4434بتاريخ  13ذو القعدة  21( 2180نوفمبر  )1006ص .4134
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الـمادة األوىل
التزامات التعاون
 )2يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادال وفقا للقواعد والشروط المحددة في المواد التالية،
التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
 )1تطبق مقتضيات هذه االتفاقية كذلك إذا كان طلب التعاون القضائي يتعلق بمسطرة
زجرية في الميدان الضريبي (الجمارك ورسوم اإلنتاج والضرائب المباشرة أو غير المباشرة
ومراقبة العملة).
 )8ال يطبق هذا التعاون القضائي على التنفيذ المتبادل للقرارات الصادرة في الميدان
الجنائي باستثناء المقررات القضائية بحجز ومصادرة الممتلكات بالنسبة للجرائم ذات الصلة
بتمويل اإلرهاب والفساد المالي.
الـمادة الثانية
االستثناءات
 )2ال تطبق هذه االتفاقية في حالة ارتكاب جرائم عسكرية أو سياسية صرفة.
 )1يمكن رفض التعاون القضائي:
أ) إذا كان الطلب يرمز إلى جرائم تعتبر في قانون الدولة المطلوبة كجرائم مرتبطة
بجرائم سياسية أو عسكرية .
ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه التسليم
والسيما بسيادته أو بسالمته أو إذا كان يتنافى وتشريعه الدارخلي.
الـمادة الثالثة
أسباب الرفض
يجب أن يكون كل رفض للتعاون القضائي معلال.
الـمادة الرابعة
تنفيذ اإلنابات القضائية
 )2تنفذ الدولة المطلوبة ،طبقا للكيف ية المقررة في تشريعها ،طلبات التعاون القضائي
المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة
إلى تتميم إجراءات التحقيق ،وكذا إلى اإلطالع على حجج اإلثبات أو ملفات أو مستندات أو
أشياء.
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 )1يمكن للدولة المطلوبة أن توجه نسخ أو نسخ مطابقة لهذه الملفات أو هذه المستندات
المطلوبة.
غير أنه في حالة ما إذا التمست الدولة الطالبة إرسال األصول بشكل صريح ،فإن طلبها يلبى
حسب اإلمكانيات المتاحة.
الـمادة اخلامسة
تسليم الوثائق واألشياء
 )2يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم األشياء أو الملفات أو أصل الوثائق إذا كانت
ضرورية إلنجاز مسطرة جنائية جارية ،غير أنه بمجرد إنهاء إجراءات المسطرة تسلم الوثائق
المطلوبة.
 )1تسلم الدولة الطالبة األشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ إنابة قضائية ،في
أقرب وقت ممكن ،إلى الدولة المطلوبة ما لم تتنازل عنها صراحة هذه األرخيرة.
الـمادة السادسة
مباشرة التفتيش واحلجز
إن الطرفين المتعاقدين يعلقان قبول تنفيذ اإلنابات القضائية الرامية إلى مباشرة الحجز أو
التفتيش ،على الشروط التالية:
أ) يجب أن تكون الوقائع المبرزة لطلب اإلنابة القضائية معاقب عليها في قانون
الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية ال تتعدى ستة أشهر على األقل.
ب) يجب أن تكون اإلنابة القضائية المطلوب تنفيذها مالئمة لقانون الدولة المطلوبة.
ج) يجب أن يكون طلب التفتيش أو الحجز مرفقا بأمر صادر عن قاضي مختص في
الدولة الطالبة.
الـمادة السابعة
تبليغ وثائق املسطرة والقرارات القضائية
يف امليدان اجلنائي
 )2تعمل السلطة المطلوب منها تبليغ رسم قضائي ما ،على تحقيق هذا التبليغ بمجرد
تسليم الرسم إلى المخصص به ما لم تلتمس السلطة الطالبة التبليغ بطريقة أرخرى.
 )1يثبت التبليغ بواسطة وصول مؤررخة ويمضيه المخصص به أو بواسطة تقرير من
السلطة المطلوبة يشهد فيه بإجراء التبليغ وشكله وتاريخه.
ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى السلطة الطالبة.
 )8إذا رفض المخصص به تلقي الرسم أو إذا لم يتمكن مباشرة التبليغ لسبب آرخر ،فترجع
السلطة المطلوبة الرسم بدون تأرخير إلى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي حال دون التبليغ.
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الـمادة الثامنة
استدعاء الشهود واخلرباء
 )2بناء على طلب صريح باستدعاء الشاهد أو الخبير شخصيا من الطرف الطالب ،يوجه
الطرف المطلوب منه التبليغ االستدعاء إلى الشاهد أو الخبير ويحثه على الحضور فوق تراب
الدولة الطالبة ويبلغ جواب الشاهد أو الخبير إلى السلطة الطالبة.
 )2كل شاهد أو رخبير لم يمتثل لالستدعاء الموجه إليه من أحد الطرفين المتعاقدين ،رغم
توصله باالستدعاء ،ال يمكن متابعته أو اتخاذ أي إجراء يقيد حريته ولو نص على ذلك في
االستدعاء الموجه إليه ،ما لم يتكرر استدعاؤه من جديد وحضر من تلقاء نفسه فوق تراب الدولة
الطالبة.
الـمادة التاسعة
صوائر السفر وإقامة اخلرباء والشهود
 )2تمنح صوائر السفر واإلقامة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم المعمول بها في
الدولة الطالبة.
 )1يجب أن ينص في االستدعاء أو في طلب تبليغ االستدعاء الموجه إلى الشاهد أو
الخبير ،على مقدار صوائر السفر واإلقامة وكيفية أدائها من طرف السلطات المختصة في
الدولة الطالبة.
 )8تلتزم سلطات الدولة الطالبة بمنح جميع التسهيالت الممكنة للشاهد أو الخبير للتنقل
فوق ترابها ،وكذا بمنح جزء من مصاريف السفر واإلقامة أو كل المبلغ حسب طلب الشاهد أو
الخبير.
الـمادة العاشرة
حضور الشهود املعتقلني
 )2إذا كان األمر يقتضي حضور شاهد معتقل بنفسه أو من أجل مواجهة ،ينقل مؤقتا إلى
البلد الذي يتعين االستماع فيه إليه شرط إرجاعه دارخل األجل المحدد من طرف الدولة المطلوبة،
وذلك تحت جميع التحفظات والمقتضيات المنصوص عليها في المادة  22من هذه االتفاقية إن
أمكن تطبيقها.
 )1يمكن رفض نقل الشاهد المعتقل في الحاالت التالية:
أ) إذا لم يوافق الشاهد المعتقل على نقله.
ب) إذا كان حضور الشاهد المعتقل ضروريا في قضية جنائية جارية في الدولة
المطلوبة.
ج ) إذا كان من المحتمل أن نقل الشاهد المعتقل من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو
هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.
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 )8الشاهد المعتقل الذي ينقل إلى الدولة الطالبة يبقى معتقال ما عدا إذا تقدمت الدولة
المطلوبة التي وافقت على نقله بطلب إلطالق سراحه.
الـمادة احلادية عشرة
حصانة الشهود واخلرباء
 )2ال يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية ألي شاهد أو رخبير كيفما كانت
جنسيته ،استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة ،بسبب أفعال أو أحكام سابقة
لخروجه من تراب الدولة المطلوبة.
 )1ال تجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد ا لحرية الشخصية ألي شخص كيفما كانت جنسيته،
استدعي للحضور من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بسبب أفعال أو أحكام سابقة
لخروجه من تراب الدولة المطلوبة ،ولم ينص عليها في االستدعاء الموجه إليه.
 )8تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة بعد مرور ثالثين يوما موالية لعدول السلطات
القضائية للدولة الطالبة عن حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع ،إذا كان بإمكانه مغادرة
التراب أو عاد إليه بعد رخروجه منه.
الـمادة الثانية عشرة
تبادل سجالت السوابق العدلية
 )1يتم تبادل المعلومات المستخلصة من سجالت السوابق العدلية والمطلوبة في قضية
جنائية كما لو أنها مطلوبة من السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها.
 )1يجب أن يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معلال،
ويتم االستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الدارخلية المعمول بها في الدولة
المطلوبة.
الـمادة الثانية عشرة مكررة

1

تنفيذ املقررات القضائية حبجز ومصادرة املمتلكات
 -2يعمل الطرفان ،وبطلب من أحدهما ،على التعاون في أبعد حدود ممكنة ،من أجل تحديد
والكشف عن األدوات والمتحصالت وجميع الممتلكات األخرى القابلة للمصادرة 8ويكمن هذا
التعاون على الخصوص ،في اتخاذ كل تدبير يمكن من تقديم وحفظ وسائل اإلثبات الخاصة
بوجود الممتلكات المشار إليها ،وتحديد مكان وجودها ،أو تحركاتها ،أو طبيعتها ،أو نظامها
القانوني ،أو قيمتها8
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 -1يتخذ أحد الطرفين ،بناء على طلب الطرف اآلخر الذي قام بتحريك دعوى عمومية أو
باشر إجراء من إجراءات المصادرة ،التدابير المؤقتة االزمة كالتجميد أو الحجز لتفادي كل
تصرف أو تحويل للمتلكات التي يمكن أن تكون فيما بعد موضوع طلب المصادرة ،أو يمكن أن
تسمح بمثل هذا الطلب8
تنفذ التدابير الوقائية المشار إليها أعاله وفقا للقانون الداخلي لطرف المطلوب ،ووفقا
لإلجراءات المحددة في الطلب ،ما لم تكن مخالفة للقانون الداخلي لهذا الطرف8
يمنح الطرف المطلوب ،قدراإلمكان ،للطرف اآلخر ،قبل رفع أي تدبير مؤقت اتخذ طبقا
لهذه المادة ،إمكانية التعبير ،عن األسباب الداعية لإلبقاء على ذلك التدبير8
 -3يجب على الطرف الذي توصل بطلب مصادرة األدوات أو المتحصالت الموجودة فوق
إقليمه ،إحالة هذا الطلب ،في إطار ما يسمح به قانونه الداخلي ،على السلطات المختصة من
أجل استصدار قرار بالمصادرة ،وتنفيذه إن حظي بالموافقة8
تسري هذه المادة كذلك على المصادرة التي توجب أداء مبلغ مالي يعادل قيمة المتحصل
إذا كانت الممتلكات التي يمكن أن تكون موضوع المصادرة ،موجودة فوق إقليم الطرف
المطلوب 8وفي مثل هذه الحالة ،وعند مباشرة إجراءات المصادرة ،يقوم الطرف المطلوب،
عند تعذر األداء ،باستخالص الدين من كل الممتلكات المتوفرة8
 -1يمكن للطرف المطلوب ،بعد تنفيذ طلب المصادرة ،أن يرسل جزئيا أو كليا ،إلى الطرف
الطالب ،الممتلكات التي تمت مصادرتها والمتعلقة بجرائم تمويل اإلرهاب والفساد المالي،
وذلك بعد خصم المصاريف التي اقتضتها إجراءات الحجز ،أو المصادرة ،أو المحافظة،أو
التصرف ،أو التحويل8
الـمادة الثالثة عشرة
شكل طلب التعاون القضائي
 )2يجب أن يتوفر في طلب التعاون القضائي المعلومات اآلتية:
أ ) السلطة المصدرة للطلب؛
ب) موضوع وسبب الطلب؛
ج ) تحقيق هوية وجنسية المطلوب إذا أمكن ذلك؛
د) اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن ذلك؛
هـ) جميع المعلومات التي تتوفر عليها سلطة الدولة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون
القضائي عند االقتضاء.
 )1من جهة أرخرى ،يجب أن تتضمن طلبات اإلنابات القضائية المقررة في المادتين 1
و ،1عرض موجز لوقائع األفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.
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الـمادة الرابعة عشرة
املسطرة
 )2توجه اإلنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين  1و 1من هذه االتفاقية عبر
الطريق الدبلوماسي ،وتوجه طلبات تبليغ القرارات القضائية وسجالت السوابق العدلية مباشرة
إلى وزارة العدل في البلدين المتعاقدين.
 )1يمكن في حالة االستعجال أن توجه مباشرة اإلنابات القضائية من طرف السلطات
القضائية التابعة للطرف الطالب إ لى السلطات القضائية التابعة للطرف المطلوب ،وترجع هذه
اإلنابات القضائية والمستندات المتعلقة بتنفيذها في جميع األحوال حسب الطريق المقررة في
الفقرة السابقة.
 )8يجوز أن يباشر تبادل االتصاالت الرامية إلى نيل مجرد معلومات بين السلطات
القضائية أو سلطات الشرطة الجنائية.
الـمادة اخلامسة عشرة
التبليغ عن الوقائع يف حالة املتابعة
 )2توجه التبليغات عن الوقائع المتعلقة بالمتابعات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في
المادة  21من هذه االتفاقية.
 )1تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بمؤهالت محاكمها المختصة وبإمكانية تدرخل
الطرف المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعملة.
 )8يجب على الدولة المطلوبة إشعار الدولة الطالبة بنتيجة التبليغ.
الـمادة السادسة عشرة
تبادل املعلومات حول األحكام والقرارات القضائية
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن األحكام الجنائية واإلجراءات األمنية المسجلة
بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين ويتم هذا التبادل بين وزارتي العدل للبلدين المتعاقدين
على األقل مرة في السنة ،وتوجه نسخ من القرارات المتخذة بصفة استعجالية بناء على طلب
أحد الطرفين.
الـمادة السابعة عشرة
اللغـات
 )2يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة وتصحب به
نسخة مترجمة إلى اللغة الفرنسية.
 )1طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به المترجم إلى لغة الدولة المطلوبة ،يجب أن
يكون مصادقا عليه من شخص معترف به لهذه الغاية حسب قوانين الدولة الطالبة.
8.6

الـمادة الثامنة عشرة
اإلعفاء من التصديق
تطبيقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها أو
التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة أرخرى ألحد الطرفين ،تعفى من التصديق
عليها إذا كانت مختومة بطابع رسمي.
الـمادة التاسعة عشرة
حل النزاعات
كل نزاع طا رئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية ،يحل عبر الطريق
الدبلوماسي.
وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين
عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ،ويمكن أن تجتمع بصفة دورية لحل كل المشاكل
الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه االتفاقية.
الـمادة العشرون
جمانية التعاون القضائي
باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في المادة  6يمكن للطرفين التنازل عن المصاريف
الناتجة عن التعاون القضائي ،باستثناء صوائر أعمال الخبرة وترد هذه الصوائر بناء على
اإلدالء بالمستندات المثبتة.
الـمادة الواحدة والعشرون
تبادل املعلومات حول التشريعات الوطنية
 )2يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادال المعلومات حول التشريعات الصادرة سواء في
الميدان الجنائي وكذا المسطرة الجنائية أو التنظيم القضائي.
وفي هذا النطاق ،وكونها الجهة المكلفة بتلقي طلبات تبادل المعلومات المقدمة من طرف
السلطات القضائية وتوجيهها إلى الجهة المختصة للطرف اآلرخر:
تعين المملكة المغربية
تعين المملكة البلجيكية

وزارة العدل
وزارة العدل

 )1يمكن رفض تبادل المعلومات إذا كان من شأنه المس بمصالح الدولة المطلوبة ،أو إذا
ارتأت أن في االستجابة للطلب المس بسيادتها أو بأمنها.
 )8يحرر طلب تبادل المعلومات والوثائق المرفقة به باللغة الفرنسية ،وتكون اإلجابة
محررة بنفس اللغة.
8.4

مقتضيات ختامية
الـمادة الثانية والعشرون
تلغي هذه االتفاقية ،االتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان
الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية ،وكذا البروتوكول اإلضافي الموقعين
في الرباط بتاريخ  14فبراير  ،2646وذلك في نطاق التعاون القضائي في الميدان الجنائي.
الـمادة الثالثة والعشرون
يجب على كال الطرفين المتعاقدين ،أن يشعر الطرف اآلرخر باستكمال اإلجراءات
الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
وتدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ
تبادل آرخر هذين اإلشعارين.
يعمل بهذه االتفاقية لمدة غير محدودة ،ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن
الطريق الدبلوماسي للطرف اآلرخر ،ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد ستة أشهر من توجيهه.
وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه االتفاقية ووضعا عليها رخاتمهما.
وحرر في بروكسيل بتاريخ  4يوليوز  2664في نظيرين أصليين باللغات العربية
والفرنسية والنرالندية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية
عبد الرحمان أمالو
وزير العدل

8.6

عن المملكة البلجيكية
اسطيفان دو كليرك
وزير العدل

8.8

ظهري شريف رقم  486.841.صادر يف  4.من صفر  8( 4166يونيو )4666
بنشر االتفاقية املوقعة بربوكسيل يف  7يوليو  4667بني اململكة املغربية
واململكة البلجيكية املتعلقة مبساعدة األشخاص املعتقلني
ونقل األشخاص احملكومة عليهم إىل وطنهم.1
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على االتفاقية الموقعة ببروكسيل في  4يوليو  2664بين المملكة المغربية والمملكة
البلجيك ية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم،
ونظرا لتبادل استيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة ببروكسيل في 4
يوليو  2664بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين
ونقل األشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم.
وحرر بالرباط في  23من صفر  8( 2110يونيو .)2666
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.
*
*

*

اتفاقية تتعلق مبساعدة األشخاص املعتقلني
ونقل األشخاص احملكوم عليهم إىل وطنهم
بني اململكة املغربية واململكة البلجيكية
إن المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،
حرصا منهما على تمتين وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة رخاصة
تعزيز التعاون القضائي بينهما؛
ورغبة منهما في تسوية المشاكل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك؛
 - 1منشور بالجريدة الرسمية عدد  1403بتاريخ فاتح ربيع اآلرخر  24( 2110يوليو  )2666ص .2313
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ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية
دارخل الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية اندماجهم االجتماعي؛
وفي هذا االتجاه وهما مصممان على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه
االتفاقية وتوسيع مجاالته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة األشخاص المعتقلين أو لنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
اتفقتا على المقتضيات التالية:
القســم األول
مساعدة القناصل للمعتقلني
الـمادة 4
أ) تقوم السلطات الم ختصة في كل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء
القبض على أحد رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو استهدافه ألي نوع آرخر من أنواع
االعتقال ،وكذا بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم
يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة ،ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد
تقدير قبل مضي ستة أيام اعتبارا من تاريخ القبض أو االعتقال في جميع صوره ،ويتم هذا
اإلجراء كذلك بمجرد صدور حكم نهائي باإلدانة؛
ب) يحق للقنصل ما لم يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من
رعايا ال دولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع
االعتقال ،أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها ،ويحق له التحدث إليه
ومكاتبته والسهر على تعيين من يمثله أمام القضاء على أن يمكن القنصل من ررخصة الزيارة
في أقرب وقت ،وعلى أكث ر تقدير قبل انتهاء مدة ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو
االستهداف ألي نوع من أنواع االعتقال ويررخص له في هذه الزيارات دوريا رخالل فترات
معقولة؛
ج) توجه السلطات المختصة بدون تأرخير إلى القنصل ،المراسالت والمعلومات المتعلقة
بأحد رعايا الدولة األرخر ى مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال
أو يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم فيها ما لم يكن هناك منع من طرف السلطة
القضائية.
الـمادة 6
تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير الالزمة
ورخاصة تد ابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطالق سراح مواطن إحدى
الدولتين المعتقل الرتكابه جريمة غير عمدية في الدولة األرخرى ،ويشعر القنصل المختص بما
اتخذ من تدابير.
8.5

القسـم الثـاني
نقل األشخاص املعتقلني احملكوم عليهم
البــاب األول
مبادئ عامة
الـمادة 8
يقصد في هذه االتفاقية:
أ) بعبارة «دولة اإلدانة» ،الدولة التي صدر فيها الحكم والتي سينقل منها؛
ب) بعبارة «دولة التنفيذ» ،الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه لقضاء عقوبته؛
ج) بعبارة «السجين المحكوم عليه» ،كل شخص صدر ضده على أرض إحدى الدولتين
حكم بعقوبة قضائية تحرمه من الحرية ويوجد رهن سجن؛
د) وتعتبر أيضا بمثابة إدانة ،التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي
بسبب ارتكاب جريمة.
الـمادة 1
يجب على السلطات المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا
الدولة األرخرى بما يقدمه له تطبيق هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذ العقوبة.
الـمادة 5
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
أ) أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين؛
ب) أن يكون المقرر القضائي نهائيا وقابال للتنفيذ؛
ج) أن يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها؛
د) أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته
الصحية أو العقلية بعد أن يكون على علم باآلثار القانونية التي تنجم عن ذلك والسيما تلك
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21؛
هـ) يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم الطلب عن سنة ويمكن في حاالت
استثنائية للدولتين التررخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة؛
و) يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كال الطرفين المتعاقدين.
1
املادة  5مكرر
إذا كان الشخص المحكوم عليه كذلك موضوع مقرر بالطرد أو باإلقتياد إلى الحدود أو أي
إجراء آخر يكون بموجبه هذا الشخص ،عند إطالق سراحه ،غير مسموح له باإلقامة بأراضي
 1تممت بالمادة األولى من البروتوكول اإلضافي من اإلتفاقية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم
عليهم إلى وطنهم الموقع بالرباط في  26مارس  1004بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية ،المنشور الظهير
الشريف رقم  28068113بتاريخ  1أغسطس  ،1022الجريدة الرسمية عدد  1040بتاريخ  11ماي  1021ص .8884

8.2

 -2دولة اإلدانة ،فإنه يتم نقل هذا الشخص ولو بدون موافقته نحو دولة التنفيذ وذلك في
أقرب اآلجال8
يجب أن تكون المقررات المشار إليها أعاله ،صادرة عن سلطة مختصة،
ونهائية ،بحيث يكون المحكو م عليه قد استوفى بشأنها كل طرق الطعن الداخلية ،التي
من شأنها إيقاف تنفيذها8
 -1ال يطبق هذا القرار في حق المحكوم عليه إذا كان:
 قد ازداد بدولة اإلدانة أو استقر بها وعمره اليتجاوز  21سنة ،وأقام فيها منذ
ذلك الحين؛
 يتمتع بوضعية الجئ؛
 قد أقام لمدة خمس سنوات بصفة غير متقطعة بدولة اإلدانة؛
 يمارس ،قبل مقرر الطرد ،داخل دولة اإلدانة ،السلطة األبوية بصفته أبا أو أما أو
وصيا شرعيا على طفل واحد على األقل يقيم بصفة اعتيادية في دولة اإلدانة؛
 يتوفر على كل الشروط التي تخوله الحصول على جنسية بلد اإلدانة؛
 مرتبطا مع مواطن أو مواطنة من دولة اإلدانة بعقد زواج أبرم قبل اتخاذ مقرر
الطرد؛
 أحد أبويه يقيم ببلد اإلدانة بصفة اعتيادية ومنتظمة؛
 قد تعرض أثناء إقامته اإلعتيادية لدولة لحادثة شغل أو أصيب بمرض مهني
وخوله ذلك الحصول على إيراد عمري من دولة اإلدانة؛
 قد أصيب أثناء إقامته اإلعتيادية بدولة اإلدانة بمرض خطير أو ال يمكن التكفل به
في دولة التنفيذ8
إال أنه يمكن لدولة اإلدانة أن ترفض الترحيل إذا ارتأت أن الشخص المحكوم
عليه كان عند اعتقاله مقيما بصفة اعتيادية على أراضيها8
 -3تتلقى دول ة اإلدانة ،في جميع الحاالت ،رأي الشخص المحكوم عليه وتأخذه بعين
اإلعتبار عند اتخاذ قرارها8
 -1تبت دولة التنفيذ في موضوع النقل بدون تأخير ودون حاجة لشكليات أخرى ،وتتخذ
بتنسيق مع دولة اإلدانة التدابير االزمة للنقل ،ما عدا في حالة وجود سبب من أسباب
الرفض اإلجباري للنقل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والمادة ،2
أو في حالة عدم التوفر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة  1الفقرات :أ ،ب ،ج
وهـ8
دون مساس بمقتضيات الفقرة األولى ،وكلما أبدى أحد الطرفين الحاجة إلى ذلك،
تتشاور دولة التنفيذ ودولة اإلدانة ،داخل أجل معقول ،حول وضعية وعدد األشخاص
الذين يمكن أن يكونوا موضوع نقل دون موافقتهم8
8.7

 -1إذا أرادت دولة التنفيذ أن تعتمد على أحد أسباب الرفض غير اإللزامية المحددة في
المادة  ، 7تتشاورفي ذلك مع دولة اإلدانة وتطلب منها عند اإلقتضاء ،موافاتها في
أقرب اآلجال بالمعطيات التكميلية الضرورية؛
 -2يشتمل طلب الترحيل ،خالفا للمادة  ،2.على وثيقة تتضمن رأي الشخص المحكوم
عليه؛
 -7يتضمن طلب الترحيل كذلك ،ودون المساس بمقتضيات المادة  ،26وثيقة أو تصريحا
يفيد أن الشخص المحكوم عليه موضوع قرار بالطرد أو اإلبعاد أو اإلقتياد إلى الحدود
أو أي إجرا ء يكون بموجبه هذا الشخص ،عند اإلفراج عنه ،غير مسموح له باإلقامة
بأراضي دولة اإلدانة؛
 -.تتحمل دولة اإلدانة خالفا للمادة  ،13مصاريف الترحيل الذي يتم دون موافقة الشخص
المحكوم عليه؛
 -6ال يطبق إجراء الترحيل على المحكوم عليهم المشار إليهم في المادة  1د8
الـمادة 2
يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها ،بأمنها ،بنظامها
العام ،بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها األساسية؛
ب) إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو لالعتقاد بأن من شأن تنفيذ العقوبة دارخل دولة
التنفيذ ،أن يفاقم وضعية المحكوم عليه العتبارات عرقية أو دينية أو آلراء سياسية؛
ج) إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.
الـمادة 7
يمكن رفض طلب النقل:
أ) إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في رخرق التزامات عسكرية؛
ب) إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها نهائيا في
دولة التنفيذ؛
ج) إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت وضع حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع؛
د) إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ؛
هـ) إذا لم يسدد المحكوم عليه  -في النطاق الذي تراه دولة اإلدانة مناسبا  -ما بذمته من
مبالغ مالية ،وغرامات ،ومصاريف قضائية ،وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها
المحكوم بها عليه؛
و) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
8..

الـمادة .
يخضع تنفي ذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في المواد التالية:
الـمادة 6
إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ ،فيمكن لهذه األرخيرة
مالءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة ،وهذه
العقوبة أو التدبير يتطابق قدر اإلمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة
اإلدانة الواجب تنفيذه .وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى
تشديد العقوبة الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في قانون
دولة التنفيذ.
الـمادة 46
تعلم دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل قرار أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها
يضع حدا لحق التنفيذ.
تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل قرار أو
إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
الـمادة 44
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم اإلدانة.
الـمادة 46
تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة
عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
الـمادة 48
تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دولة اإلدانة ،وإذا
تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة دارخل دولة التنفيذ ،بعد نقله إليها ،فإن دولة اإلدانة تسترد
حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة.
الـمادة 41
 -2ال يمكن الحكم من جديد دارخل دول ة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات
هذه االتفاقية من أجل نفس األفعال التي كانت موضوع الحكم دارخل دولة اإلدانة؛
 -1إال أنه يمكن اعتقال أو متابعة الشخص الذي تم نقله وكذلك الحكم عليه دارخل دولة
التنفيذ من أجل أفعال أرخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم دارخل دولة اإلدانة إذا كانت هذه
األفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.
الـمادة 45
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم:
8.6

أ) إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها؛
ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته؛
ج) إذا طلبت دولة اإلدانة من دولة التنفيذ تقريرا رخاصا.
الـمادة 42
تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على تنفيذ األحكام باإلدانات الصادرة سواء قبل أو بعد
درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
البـاب الثـانـي
املسطرة
الـمادة 47
يمكن تقديم طلب النقل من طرف:
أ) المحكوم علي ه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني الذي يقدم بعريضة ترفع إلى إحدى
الدولتين؛
ب) دولة اإلدانة؛
ج) دولة التنفيذ.
الـمادة 4.
يقدم الطلب كتابة ،وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه سلطة قضائية متضمنا موافقة المحكوم عليه.
الـمادة 46
 -2تدلي دولة التنفيذ ،إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
أ) وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها؛
ب) نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة اإلدانة وكذا كل
المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ ،وحول اآلثار القانونية لإلدانة في دولة
التنفيذ.
 -1تدلي دولة اإلدانة ،إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية:
أ) أصل أو نسخة مطابقة ألصل القرار القاضي بإدانة الجانح ،وتشهد بالطابع التنفيذي
ل هذا القرار وتوضح في حدود اإلمكان ظروف الجريمة وزمانها ومكان ارتكابها ،وتكييفها
القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها؛
ب) وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة اإلدانة وبدولة التنفيذ؛
ج) اإلشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة التوقيف االحتياطي عند
االقتضاء مع األرخذ بعين االعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة؛
د) كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
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 -8إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
لتطبيق هذه االتفاقية ،فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية؛
 -1يجب إرخبار المحكوم عليه بتطورات ملفه وكذلك بجميع القرارات التي تتخذها إحدى
الدولتين بخصوص طلب نقله.
الـمادة 66
ما عدا في الحاالت االستثنائية توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة
عدل الدولة المطلوبة وترسل األجوبة في أقصر اآلجال بنفس الكيفية.
يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرار قبول أو رفض
طلب النقل.
الـمادة 64
يحق لكل دولة من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات
والوثائق المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.
الـمادة 66
تعفى من إجراءات التصديق ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
الـمادة 68
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك من طرف الدولتين .والدولة
التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين األشخاص المكلفين بحراسته.
ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة
وحراسة المحكوم عليه.
البـاب الثـالـث
النقل املثقت
الـمادة 61
 -2في إطار مسطرة نقل جارية وفي انتظار القرار النهائي ،يمكن لألطراف المتعاقدة
ومن أجل أسباب إنسانية قصوى وال سيما في حالة أسباب صحية رخطيرة للمحكوم عليه أو أحد
أقاربه التررخيص باتفاق مشترك بالنقل المؤقت للمحكوم عليه في اتجاه دولة التنفيذ ما لم تكن
هناك اعتبارات رخاصة تتعارض مع ذلك.
 يمكن إثبات الوض عية الصحية للمعني باألمر عن طريق شواهد طبية صادرة عن
أشخاص أو هيئات مؤهلة قانونيا لهذا الغرض؛
 يمكن لدولة اإلدانة أن تحدد ظروف وشروط النقل؛
 يقع تلقي تصريحات قبول الشخص المدان ويضمن في محضر تنجزه السلطة
القضائية والتي يتعين عليها إشعاره مسبقا بظروف النقل المؤقت وبااللتزامات
الواجب تحملها من قبل الطرفين المتعاقدين بمقتضى تطبيق هذه المادة.
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 -1ويبقى الشخص المنقول رهن االعتقال بتراب دولة التنفيذ ما لم تررخص دولة اإلدانة
باإلفراج عنه؛
 -8تعطي دولة التنفيذ الضمانات الكافية إلرجاع المحكوم عليه لدولة اإلدانة إذا ارتفعت
أسباب النقل المؤقت .وتخصم مدة االعتقال بدولة التنفيذ من المدة المتبقية من العقوبة السالبة
للحرية التي يتعين على المحكوم عليه قضاؤها بدولة اإلدانة؛
 -1وفي حالة هروب الشخص الذي تم نقله ،تتخذ دولة التنفيذ كل اإلجراءات إلعادة
القبض عليه؛
 -4تنطبق إجراءات المادة  18على النقل المؤقت.
البـاب الـرابـع
حل اخلالفات
الـمادة 65
تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخالفات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات
هذه االتفاقية.
أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والعدل
التي تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق
هذه االتفاقية.
البـــاب اخلــامـس
مقتضيات ختامية
الـمادة 62
 -2يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف اآلرخر بإتمام اإلجراءات المسطرية
المتطلبة في دستورها ألجل درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .وتدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ
اعتبارا من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آرخر إشعار؛
 -1أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة ؛
 -8يمكن في أي وقت لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه االتفاقية ويسري مفعول هذا
اإللغاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل باإلشعار من قبل الطرف المتعاقد اآلرخر.
وإثباتا لذلك وقع ممثال الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما
عليها.
وحرر في  4يوليو  2664ببروكسيل من نسختين أصليتين باللغات الفرنسية والنرالندية
والعربية وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية:
عبد الرحمن أمالو
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عن المملكة البلجيكية:
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ظهري شريف رقم  48.1866صادر يف  44ربيع اآلخر  41( 4167نوفمرب )46.2
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف املادة املدنية و التجارية واإلدارية وتبادل
املعلومات القانونية بني اململكة املغربية واململكة البلجيكية املوقعة يف
الرباط بتاريخ  65مجادى اآلخرة  86( 4164أبريل .1)46.4
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بعد االطالع على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية واإلدارية وتبادل
المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية الموقعة في الرباط بتاريخ  14من
جمادى اآلرخرة  80( 2102أبريل )2632؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع في بروكسيل بتاريخ
 3ربيع األول  28( 2101ديسمبر ،)2638
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الـمادة األوىل
تنشر بالجريدة الرسمية ،مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في
المادة المدنية والتجارية واإلدارية وتبادل المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة
البلجيكية الموقعة بالرباط في  14من جمادى اآلرخرة  80( 2102أبريل .)2632
الـمادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع األول  21( 2104نوفمبر .)2631
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :الدكتور عز الدين العراقي.
*
*

*
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اتفاقية التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية واإلدارية
وتبادل املعلومات القانونية بني اململكتني املغربية والبلجيكية.
إن جاللة ملك المغرب،
وجاللة ملك بلجيكا،
 اهتماما منهما بتنمية عالقات الصداقة والتعاون القانوني بين الدولتين؛ ورغبة منهما من جهة في حل المشاكل المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنيةوالتجارية واإلدارية باتفاق مشترك ،وتسهيل تطبيق اتفاقية الهاي المؤررخة بفاتح مارس 2641
المتعلقة بالمسطرة المدنية في إطار العالقات بين المغرب وبلجيكا؛
 وإيمانا منهما من جهة أرخرى بأن إقامة نوع من التعاون يرمي إلى تسهيل الحصول منالسلطات القضائية إلحدى الدولتين المتعاقدتين على معلومات حول قانون الدولة األرخرى لمن
شأنه أن يحقق هذه الغاية؛
لذلك قررا إبرام هذه االتفاقية وعينا لهذا الغرض مفوضين عنهما:
 عن جاللة ملك المغرب :السيد محمد الفاسي الفهري ،الكاتب العام بوزارة العدل.
 عن جاللة ملك بلجيكا :سعادة السيد لوك – سملديرن  ،سفير بلجيكا بالمغرب.
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتهما ومطابقتهما لألصول المرعية،
اتفقا على ما يلي:
القسم األول
التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية واإلدارية
مقتضيات عامة
الفصل 4
تضمن كل من الدولتين فوق ترابها لمواطني الدولة األرخرى الحماية القانونية لحقوقهم
ومصالحهم الشخصية أو المالية ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطنيها.
يتمتع – نتيجة لذلك  -مواطنو كل من الدولتين فوق تراب الدولة األرخرى بحرية االلتجاء
إلى القضاء من أجل مواصلة الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ضمن نفس الشروط المطبقة على
مواطني الدولة األرخرى.
الفصل 6
تطبق مقتضيات هذه اال تفاقية المتعلقة بمواطني إحدى الدولتين أيضا على األشخاص
االعتباريين الذين لهم مركز فوق تراب هذه الدولة.
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تبليغ وتسليم الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية
الفصل 8
إن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية واإلدارية
الموجهة إ لى أشخاص يقيمون فوق تراب إحدى الدولتين ترسل بواسطة وزارة عدل الدولة
الطالبة ،إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة.
ترد الوصوالت وشهادات التسليم أو التبليغ لوزارة العدل بالدولة الطالبة.
ال تحول مقتضيات الفقرتين السابقتين دون إمكانية إرسال األوراق مباشرة عن طريق
البريد إلى المرسل إليهم المقيمين بالدولة المطلوبة.
الفصل 1
يجب أن يتضمن الطلب العناصر األساسية لمستند التبليغ :من السلطة التي صدرت عنها
الوثيقة ،وهوية األطراف وعنوان المرسل إليه ،ونوع الوثيقة ،وتاريخ ومكان الحضور عند
االقتضاء ،واآلجال المحددة في الوثيقة ،وال محكمة التي أصدرت الحكم وكذا جميع العناصر
األرخرى المفيدة.
الفصل 5
تبلغ السلطة المطلوبة الوثائق واألوراق ضمن الشروط المقررة في النصوص التنظيمية
المطبقة في هذا الميدان ،فإن كانت األوراق والوثائق غير محررة بلغة السلطة المطلوبة أو لم
تكن مصحوبة بترجمة مشهود بمطابقتها لألصل سلمتها السلطة المطلوبة للمرسل إليه إذا قبلها.
تتخلى الدولتان بصفة متبادلة عن استخالص المصاريف التي يستوجبها تدرخل عون التبليغ
أو استعمال طريقة رخاصة.
االنتدابات القضائية
الفصل 2
توجه االنتدابات القضائية في المادة المدنية والتجارية أو اإلدارية بواسطة وزارتي العدل
بكلتا الدولتين.
الفصل 7
إذا كان عنوان المرسل إليه أو الشخص المطلوب االستماع إليه ناقصا أو غير صحيح
سعت السلطة المطلوبة جهد المستطاع لتنفيذ الطلب.
ويمكن لها لتحقيق ذلك أن تطلب من الدولة الطالبة مدها بجميع المعلومات التكميلية قصد
التعرف على هوية الشخص المعني باألمر.
الفصل .
ال تتنافى مقتضيات الفصل السابق مع إمكانية الطرفين المتعاقدين في التنفيذ المباشر
وبدون إكراه من طرف أعوانه الديبلوماسيين والقنصليين لالنتدابات القضائية المتعلقة باالستماع
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إلى رعاياه .وتحدد في حالة تنازع القوانين جنسية الشخص المطلوب االستماع إليه بمقتضى
قانون البلد الذي يجب أن ينفذ فيه االنتداب القضائي.
الفصل 6
يستدعى األشخاص المطلوب االستماع إليهم في االنتداب القضائي بمجرد إشعار إداري،
فإذا امتنعوا من تلبية االستدعاء تعين على السلطة المطلوبة أن تستعمل الوسائل القسرية
المنصوص عليها في قانون بلدها.
الفصل 46
ال يترتب عن تنفيذ االنتدابات القضائية دفع أية مصاريف ما عدا أتعاب الخبراء.
كفالة التقاضي
الفصل 44
يعفى مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين مدعين كانوا أو متدرخلين أمام السلطة القضائية
للدولة األرخرى المتعاقدة من تقديم الكفالة القضائية.
قابلية التنفيذ لألحكام املتعلقة باملصاريف
الفصل 46
يمكن توجيه طلبات تنفيذ األحكام الصادرة بالخارج والقاضية بتأدية مصاريف الدعاوى
المشار إليها في الفصلين الثالث عشر والتاسع عشر من اتفاقية الهاي مباشرة من طرف المعني
باألمر إلى السلطة القضائية المختصة.
الفصل 48
يجب – إلثبات أن األحكام تتمتع بقوة الشيء المقضى به – أن ترفق بما يأتي:
أ ) وثيقة تثبت أن الحكم تم تبليغه إلى المنفذ عليه ؛
ب) شهادة تثبت أن الحكم غير مطعون فيه ال بطريقة عادية وال بطريق النقض أو ال يمكن
الطعن فيه ال بهذه الطريقة وال بتلك.
املساعدة القضائية
الفصل 41
يمكن توجيه طلبات المساعدة القضائية مباشرة بين وزارتي العدل للدولتين المتعاقدتين.
اإلعفاء من التصديق
الفصل 45
ال تخضع المستندات الصادرة عن السلطة القضائية إلحدى الدولتين المتعاقدتين الممهورة
بطابعها ألي إجراءات التصديق عند اإلدالء بها أمام الدولة األرخرى ،كما ال تخضع أيضا لهذه
اإلجراءات المستندات التي تشهد هذه السلطات بصحة تاريخها وتوقيعها أو مطابقتها ألصلها.
يقع التحقق من أصالة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارتي العدل.
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إرسال الوثائق واألوراق املتعلقة باحلالة املدنية
الفصل 42
توجه السلطات المختصة بكل من الدولتين وبدون صائر للسلطات المختصة بالدولة
األرخرى ،بطلب منها ،وحسب األحوال ،نسخا أو موجزا من كل عقد من عقود وشهادات الحالة
المدنية وكذا نسخ األحكام الصادرة في قضايا الحالة المدنية ،عندما تتعلق هذه المستندات
بمواطني الدولة ال طالبة على أن يرتكز طلبها على مصلحة إدارية ثابتة بصفة قانونية .وتعفى
هذه المستندات من كل إجراءات التصديق.
القسم الثاني
املعلومات القانونية
تبادل املعلومات حول التشريع
الفصل 47
تتبادل وزارتا العدل  -بناء على طلب  -المعلومات حول القوانين واالجتهادات القضائية
المتعلقة بنقطة رخاصة ،وكذا بالنسبة لجميع المعلومات القانونية األرخرى.
تبادل املعلومات حول الدعوى
الفصل 4.
تلتزم الدولتان المتعاقدتان عند وجود دعوى أمام المحكمة بأن تزود كل منهما األرخرى
بمعلومات حول النقط التالية:
أ) معلومات تتعلق بقانونها في الميدان المدني ،والتجاري ،واإلداري وكذا في ميدان
المسطرة المدنية ،والتجارية واإلدارية ،والتنظيم القضائي للمحاكم القضائية منها أو اإلدارية ؛
ب) معلومات حول قانونها الجنائي موضوعا ومسطرة والتنظيم القضائي في الميدان
الجنائي بما في ذلك النيابة العامة ،وكذا القانون المتعلق بتنفيذ األحكام الجنائية.
الفصل 46
يوجه طلب المعلومات والجواب عنه بواسطة وزارتي العدل.
الفصل 66
يتعين أن يكون مصدر الطلب إما سلطة قضائية أو السلطة المكلفة بالبت في منح المساعدة
القضائية إذا تعلق األمر بها.
الفصل 64
يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة التي صدر عنها وكذا نوع القضية .كما يجب أن
يتضمن أيضا بكيفية دقيقة قدر اإلمكان النقط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة
المطلوبة.
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يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا
مطابقا ودقيقا .ويمكن أن تضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى
الطلب.
يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تتعلق بغير الميادين المشار إليها في
الفصل الثامن عشر كلما تعلق األمر بوجود ارتباط مع النقط الرئيسية للطلب.
الفصل 66
يتعين أن يستهدف الجواب اإلرخبار موضوعيا للسلطة الصادر عنها الطلب حول قانون
الدولة المطلوب منها .ويشتمل حسب األحوال على النصوص التشريعية والتنظيمية
واالجتهادات القضائية ،وتضاف إليه  -إذا ظهرت فائدة في ذلك للطالب  -وثائق تكميلية
كمستخلصات من المؤلفات الفقهية واألشغال التمهيدية .كما يمكن عند االقتضاء أن ترفق
بتعليقات تفسيرية.
الفصل 68
ال تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب.
الفصل 61
يمكن للدولة المطلوبة أن تمتنع من الجواب إذا كان النزاع موضوع الطلب يضر
بمصالحها أو إذا ارتأت أن الجواب من شأنه أن يمس بسيادتها أو سالمتها.
الفصل 65
يتعين أن يقع الجواب عن المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن غير أنه إذا كان
تحضير الجواب يستلزم أجال طويال أشعرت وزارة العدل المطلوبة وزارة العدل الطالبة بذلك
وحددت لها إن أمكن التاريخ الذي يمكن أن تتوصل رخالله بالجواب.
الفصل 62
ال تؤدى عن الجواب أية مصاريف كيفما كان نوعها.
مقتضيات مشرتكة
الفصل 67
تحرر كل من وزارتي العدل في نطاق العالقة بينهما المراسالت بلغتها .ويمكن إن اقتضى
الحال أن تضاف إليها ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
تحرر بلغة الدولة المطلوبة االنتدابات القضائية واألحكام الصادرة بأداء صوائر
ومصاريف الدعوى وغيرها من الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس وكذا الوثائق
المدلى بها تأييدا لطلب المساعدة القضائية ،وطلبات المعلومات وملحقاتها المشار إليها في القسم
الثاني.
غير أ نه تصحب عدة وثائق عند الضرورة بترجمتها إلى اللغة الفرنسية من شخص مؤهل
لذلك.
866

تحرر مستندات تنفيذ االنتدابات القضائية واألجوبة عن طلبات المعلومات باللغة الفرنسية
أو تضاف إليها ترجمتها إلى هذه اللغة.
الفصل 6.
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل بكل من
الدولتين المتعاقدتين.
تدرخل في حيز التطبيق في اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق
المصادقة.
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إشعار
مكتوب يوجه إلى الدولة األرخرى والذي بمقتضاه يوضع حد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ
اإلشعار.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه االتفاقية ووضعا عليها طابعهما.
وحرر بالرباط بتاريخ  14من جمادى اآلرخرة  80( 2102أبريل  )2632في أصلين باللغة
العربية ،واللغة النيرالندية ،واللغة الفرنسية على اعتبار أن هذه النصوص الثالثة لها نفس قوة
اإلثبات.
عن جاللة ملك المغرب:
محمد الفاسي الفهري،
الكاتب العام بوزارة العدل
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عن جاللة ملك بلجيكا:
لوك  -سملديرن
سفير بلجيكا بالمغرب

الربتغــال
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ظهري شريف رقم  48668666صادر يف  44من مجادى األوىل ( 4166فاتح أغسطس )6664
بنشر االتفاقية حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة بايفورا
يف  41نوفمرب  466.بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بايفورا في 21
نوفمبر  2663بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في  23يوليو
،1002
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية حول التعاون القضائي في
الميدان الجنائي الموقعة بايفورا في  21نوفمبر  2663بين المملكة المغربية والجمهورية
البرتغالية.
وحرر بتطوان في  22من جمادى األولى  ( 2111فاتح أغسطس .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية
حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية،
رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها ،وبالخصوص تنظيم
عالقاتهما في ميدان التعاون القضائي في المادة الجنائية ،قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن
واتفقتا على المقتضيات التالية.

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1641بتاريخ  1رمضان  11 ( 2111نوفمبر  )1002ص 8611
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املادة األوىل
موضوع وإطار التعاون
 )2يتعهد الطرفان ال متعاقدان بأن يتبادال التعاون القضائي في المواد الجنائية ،وفقا للقواعد
المحددة في مواد هذه االتفاقية.
 )1يشمل التعاون القضائي رخاصة:
 تسليم الوثائق وتبليغ القرارات في المادة الجنائية؛
 تسليم وسائل اإلثبات؛
 االستماع إلى األشخاص ،التفتيش والحجز؛
 حضور األظناء والمتهمين والشهود والخبراء واالستماع إليهم؛
 تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية؛
 تبادل ملخصات السجل العدلي.
 )8إن التعاون القضائي مستقل عن التسليم ويمكن االستجابة إليه ولو في حالة رفض
التسليم.
 )1ال تطبق أحكام هذه االتفاقية على تنفيذ أوامر إلقاء القبض واألحكام الصادرة باإلدانة
وال على الجرائم التي تعد مجرد إرخالل بالتزامات عسكرية.
 )4يخضع التعاون القضائي فيما يتعلق بالمتابعة من أجل جرائم تتعلق بالرسوم
والضرائب والجمارك والصرف التفاق بين الطرفين بشأن كل صنف من هذه الجرائم.
املادة الثانية
التجريم املزدوج
 )2يقبل التعاون القضائي ولو كانت الجريمة غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب
منها.
 )1غير أن األفعال المبررة لطلبات حضور األشخاص والتفتيش أو الحجز ،يجب أن
يكون معاقبا عنها بعقوبة سالبة للحرية تعادل أو تفوق ستة أشهر في البلدين.
يرفق طلب التفتيش أو الحجز بأمر القاضي المختص في الدولة الطالبة.
 )8تعتبر الجريمة معاقبة في البلدين في مفهوم هذه المادة ولو ارختلف الوصف أو
االصطالح القانوني المستعمل.
املادة الثالثة
رفض التعاون القضائي
 )2يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
أ -إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب منها ،إما جرائم سياسية،
أو مرتبطة بجرائم سياسية .وألغراض تطبيق هذه االتفاقية ،ال يعتبر االعتداء على حياة رئيس
الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته جريمة سياسية .وال تعتبر كذلك جرائم سياسية ،الجرائم التي ال
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تكتسي هذه الصبغة بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها ،وال الجرائم التي ال تكتسي هذه
الصبغة بمقتضى المعاهدات أو االتفاقيات الدولية التي تعتبر الدولتان أو الدولة المطلوب إليها
طرفا فيها.
ب -إذا قدرت الدولة المطلوب منها ،أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو
نظامها العام أو بمبادئها األساسية.
ج -إذا وجدت أس باب جادة لالعتقاد بأن طلب التعاون قدم لتسهيل متابعة قائمة على
اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو اآلراء السياسية ،أو تدعو إلى االعتقاد بأن وضعية
الشخص المتابع يمكن أن تتضرر بإحدى هذه االعتبارات.
 )1قبل رفض طلب التعاون القضائي يمكن للدولة المطلوب منها أن تضع للموافقة عليه
شروطا تراها ضرورية.
وفي حالة قبول الدولة الطالبة التعاون بتلك الشروط فإنها تصبح ملزمة باحترامها .
 )8تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما في أقرب اآلجال بقرارها بالرفض
الكلي أو الجزئي لطلب التعاون القضائي وأسباب هذا الرفض.
املادة الرابعة
القانون املطبق
 )2ينفذ طلب التعاون وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المطلوب منها.
 )1بناء على طلب صريح من الدولة الطالبة ،يمكن تنفيذ طلب التعاون وفقا لقانونها ما لم
يكن مخالفا لقانون الدولة المطلوب منها وال يمس بمصالح أطراف الدعوى.
املادة اخلامسة
مضمون الطلب
 )2يجب أن يكون طلب التعاون موقعا من السلطة المختصة ويتضمن البيانات اآلتية:
أ -السلطة الصادر عنها والسلطة الموجه إليها؛
ب -وصف محدد للتعاون المطلوب؛
ج -الجريمة سبب الطلب وعرض مختصر لألفعال وتاريخ ومكان ارتكابها؛
د -تحديد هوية وجنسية الشخص المعني باألمر إن أمكن ذلك؛
و -إسم وعنوان المرسل إليه عند االقتضاء؛
هـ -يجب أن يرفق طلب التفتيش أو الحجز بأمر القاضي المختص في الدولة الطالبة.
 )1تقدم الدولة الطالبة للدولة المطلوبة العناصر التي تراها هذه األرخيرة الزمة لتنفيذ
الطلب.
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املادة السادسة
تنفيذ الطلب
 )2من أجل تنفيذ الطلب تعمل الدولة المطلوب منها على:
أ -إحالة األشياء ،والوثائق وباقي العناصر المطلوبة ،وإذا تعلق األمر بوثائق تسلم نسخة
مطابقة لألصل ما لم ترغب الدولة الطالبة صراحة في الحصول على األصول وكان ذلك ممكنا.
ب -تأجيل تسليم األشياء ،الم لفات أو أصول الوثائق المطلوبة إذا كانت ضرورية إلجراء
جنائي رائج يقع التسليم بمجرد انتهاء المسطرة.
ج -إرخبار الدولة الطالبة بنتائج الطلب.
وبناء على طلب صريح تشعرها بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب وباألشخاص الحاضرين في
اإلجراءات المسطرية.
 )1تعيد الدولة المطلوبة في أيسر وقت ممكن األشياء وأصول الملفات والوثائق التي
توصلت بها من أجل تنفيذ طلب التعاون القضائي إلى الدولة الطالبة ما لم تتخل عنها هذه
األرخيرة صراحة.
املادة السابعة
تسليم الوثائق
 )2تعمل الدولة المطلوب منها على تسليم وثائق المسطرة ،وتبليغ القرارات الجنائية التي
تحال عليها من طرف الدولة الطالبة لهذه الغاية.
 )1يتم التسليم بمجرد توجيه الوثيقة أو القرار إلى المرسل إليه .وإذا طلبت الدولة الطالبة
ذلك صراحة ،فإن الدولة المطلوب منها تقوم بالتسليم وفقا إلحدى الطرق المنصوص عليها في
تشريعها بالنسبة للتبليغات المماثلة ،أو لطريقة رخاصة توافق تشريعها.
 )8يكون إثبات التسليم بموجب وصل مؤرخ وموقع عليه من قبل المرسل إليه ،أو بشهادة
من السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها تثبته .فإذا لم يتم التسليم تحيط الدولة المطلوب
منها ،على سبيل االستعجال ،الدولة الطالبة بسبب ذلك.
املادة الثامنة
حضور األظناء ،املتهمني،
الشهود واخلرباء
 )2يمكن للدولة الطالبة أن تلتمس مساعدة الدولة المطلوب منها إذا رغبت في حضور
شخص لبالدها سواء كظنين أو متهم ،أو كشاهد أو رخبير.
 )1تستجيب الدولة المطلوب منها لالستدعاء بعد التأكد من:
أ -اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الشخص.
ب -موافقة الشخص المطلوب حضوره كتابة بكل حرية وبعد إشعاره بمحتوى المادة .20
ج -كل إكراه أو جزاء سواء ضمن أم لم يضمن باالستدعاء ال يكون له أي أثر.
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 )8يتضمن طلب تسليم االستدعاء المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة اإلشارة إلى
األجور والت عويضات الواجب دفعها وكذا مصاريف السفر واإلقامة الممكن استرجاعها ،ويتعين
التوصل بها على األقل  14يوما قبل تاريخ المثول .وفي حالة االستعجال يمكن للدولة المطلوب
منها التنازل عن هذا األجل.
املادة التاسعة
حضور األشخاص املعتقلني
 )2كل شخص معتقل التمست الدولة الطالبة مثوله شخصيا ينقل بصفة مؤقتة للمكان الذي
سيقع االستماع إليه فيه ،ما لم تكن هناك أسباب جادة تحول دون ذلك وبعد موافقة المعني باألمر
بعد إطالعه على محتويات المادة .20
 )1يمكن رفض النقل:
أ -إذا كان حضور الشخص المعتقل ضروريا في مسطرة جنائية جارية في الدولة
المطلوب منها.
ب -إذا كان من شأن النقل أن يؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله المؤقت.
 )8تبقي الدولة الطالبة الشخص معتقال وتعمل على إرجاعه للدولة المطلوب منها دارخل
األجل المحدد من قبل هذه األرخيرة أو إذا أصبح مثوله غير الزم.
 )1تحسب المدة التي يقضيها الشخص المعتقل رخارج تراب الدولة المطلوبة في فترة
االعتقال االحتياطي أو في العقوبة المحكوم بها.
 )4إذا انقضت العقوبة المحكوم بها على الشخص المنقول طبقا لهذه المادة وهو موجود
على تراب الدولة الطالبة ،يقع اإلفراج عنه فورا ويعامل معاملة األشخاص غير المعتقلين تطبيقا
لهذه االتفاقية.
 )1ال يتعرض الشخص المعتقل الذي يرفض اإلدالء بتصريحات وفقا لمقتضيات هذه
المادة ألي جزاء أو إجبار.
املادة العاشرة
حصانة الشهود واخلرباء
 )2كل شخص يمثل فوق إقليم الدولة الطالبة طبقا لمقتضيات المادتين  3و 6من هذه
االتفاقية ال يمكن:
أ -اعتقاله ،متابعته ،م عاقبته أو إرخضاعه ألي تقييد لحريته الشخصية فوق إقليم هذه الدولة
وذلك عن أفعال أو أحكام باإلدانة سابقة عن مغادرته إلقليم الدولة المطلوب منها.
ب -إجباره لإلدالء بتصريحات في مسطرة غير مشار إليها في االستدعاء.
 )1تنقضي الحصانة المذكورة في هذه المادة عندما يصبح بإمكان الشخص مغادرة إقليم
الدولة الطالبة رخالل  14يوما متتابعة بعد أن أصبح حضوره غير مطلوب من قبل السلطة
القضائية وظل مع ذلك متواجدا بهذا اإلقليم أو رجع إليه بعد أن غادره.
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 )8ال يمكن أن يتابع الشخص الموجود بتراب الدولة الطالبة تنفيذا لطلب قدم وفق
مقتضيات المادتين  3و 6من هذه االتفاقية بسبب تصريحاته ولكن يخضع لقانون هذه الدولة
بخصوص االمتناع عن الشهادة والتصريحات الكاذبة.
 )1دون المساس بمقتضيات الفقرة  8أعاله ،فإن الشخص الذي يمثل بناء على طلب
التعاون القضائي يمكنه أن يمتنع عن إعطاء تصريحات إذا كان قانون إحدى الدولتين يسمح
بذلك في نوع المسطرة الجارية أو في مساطر مشابهة.
 )4إذا أثار الشخص الموجود على أرض إحدى الدولتين حقه في رفض اإلدالء
بتصريحات تطبيقا لقانون الدولة األرخرى فإن هذه األرخيرة تعطي معلومات حول المقتضيات
القانونية الجاري بها العمل في إقليمها.
املادة احلادية عشرة
األشياء املتحصلة من اجلرمية
 )2على الدولة المطلوب منها إذا طلب منها ذلك ،البحث عن وجود أي من
األشياء المتحصلة من الجريمة المظنون وقوعها فوق ترابها ،وأن تبلغ نتائج البحث للدولة
الطالبة .ويجب على هذه األرخيرة أن تبين في طلبها األسباب التي تدعوها إلى االعتقاد بوجود
تلك األشياء فوق تراب الدولة المطلوب منها.
 )1تتخذ الدولة المطلوب منها ،في حدود ما يسمح به قانونها التدابير الالزمة لتنفيذ أوامر
حجز األشياء المتحصلة من جريمة أو تدابير أرخرى متخذة لنفس الغاية المأمور بها من قبل
إحدى محاكم الدولة الطالبة.
 )8إذا عبرت الدولة الطالبة عن رغبتها في تنفيذ أمر بالحجز أو أي قرار مماثل ،فإن
الدولة المطلوب منها تتخذ التدابير التي يسمح بها قانونها لمنع كل معاملة ،أو تحويل أو تصرف
في األموال التي شملها أو قد يشملها قرار الحجز.
 )1إن األشياء المحجوزة وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية تعتبر مفقودة بالنسبة للدولة
المطلوب منها ،ما لم يتفق على رخالف ذلك.
 )4لتطبيق هذه المادة يتعين الحفاظ على حقوق الغير طبقا لقانون الدولة المطلوب منها.
 )1تطبق مقتضيات هذه المادة على أدوات الجريمة.
املادة الثانية عشرة
طابع السرية
 )2تحافظ الدولة المط لوب منها إذا طلب منها ذلك ،على سرية طلب التعاون القضائي
سواء فيما يتعلق بمحتواه أو الوثائق المعززة له .وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب بدون رخرق
لطابع السرية ،فإن الدولة المطلوب منها تشعر بذلك الدولة الطالبة التي تقرر ما إذا كان يمكن
تنفيذه في هذه الظروف.
 )1تحافظ الدولة الطالبة إذا طلب منها ذلك على سرية وسائل اإلثبات والمعلومات المعطاة
من طرف الدولة الطالبة ما لم تكن ضرورية للمسطرة المشار إليها في الطلب.
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 )8يجب على الدولة الطالبة ما لم تحصل على موافقة مسبقة للدولة المطلوب منها أال
تستعمل الوسائل المحصل عل يها والمعلومات المتعلقة بها لغايات غير المشار إليها في الطلب.
املادة الثالثة عشرة
تبادل األحكام وملخصات السجل العدلي
 )2يتبادل البلدان في حدود اإلمكان المعلومات حول األحكام والقرارات الجنائية المتعلقة
بمواطني الطرف اآلرخر.
 )1تحال المعلومات المستقاة من السجل العدلي ،عند تقديم طلب معلل وفقا لنفس الطريق
المتبعة إذا طلبتها سلطة قضائية في الدولة المطلوب منها.
املادة الرابعة عشرة
السلطة املركزية
 )2احتراما لمقتضيات هذه االتفاقية ،فإن طلبات التعاون القضائي والمعلومات األرخرى
المتعلقة به تحال بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة السلطة المركزية للطرفين.
غير أن األجوبة تحال وجوبا بواسطة الطريق الدبلوماسي.
إن السلطة المركزية بالنسبة للمملكة المغربية هي وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية
والعفو).
وبالنسبة للجمهورية البرتغالية هي وزارة العدل.
يشعر الطرفان بعضهما بواسطة مذكرات ش فوية عبر الطريق الدبلوماسي بتغيير السلطة
المركزية.
ويعمل بالتغيير إذا لم يعارضه الطرف اآلرخر.
 )1تحيل السلطة المركزية طلب التعاون القضائي بعد التوصل به على السلطات المختصة
لتنفيذه وتشعر السلطة المركزية الطرف اآلرخر بنتائجه أو الجواب المخصص له.
املادة اخلامسة عشرة
املصاريف
 )2تتحمل الدولة المطلوب منها المصاريف الناتجة عن التعاون القضائي ،باستثناء
المصاريف اآلتية التي تتحملها الدولة الطالبة:
أ -التعويضات واألجور والمصاريف المتعلقة بنقل األشخاص تطبيقا لمقتضيات المادة 3
والمصاريف المتعلقة بنقل األشخاص المعتقلين تطبيقا لمقتضيات المادة .6
ب -المصاريف الناتجة عن نقل موظفي إدارة السجون أو الحراس.
ج -المصاريف االستثنائية الناتجة عن تنفيذ طلب التعاون القضائي إذا طلبها الطرف
المطلوب منه.
 )1يجب أن يشار في طلب تسليم االستدعاء أو في االستدعاء نفسه إلى مقدار مصاريف
السفر وا إلقامة وتسديدها من قبل السلطة المختصة في الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير.
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يجب على السلطات القنصلية للدولة الطالبة أن تقوم بتسبيق جميع مصاريف السفر
واإلقامة أو جزء منها للشاهد أو الخبير بناء على طلبه.
املادة السادسة عشرة
التعاون القانوني
 )2يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادال المعلومات حول قوانينهما في المواد الجنائية
والمسطرة الجنائية والتنظيم القضائي.
 )1يمكن للطرفين المتعاقدين تمديد التعاون لميادين أرخرى غير المشار إليها في الفقرة
السابقة.
 )8لهذه الغاية تعتبر هيئة مكلفة باستقبال طلبات المعلومات الواردة من السلطات القضائية
وإحالتها على الهيئات المختصة باستيالمها:
 بالمملكة المغربية وزارة العدل؛
 وبالجمهورية البرتغالية وزارة العدل؛
املادة السابعة عشرة
اللغة
 )2يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة ويصحب بنسخة
مترجمة للغة الطرف المطلوب منه أو للغة الفرنسية.
 )1كل ترجمة مرفقة بطلب التعاون يجب أن يكون مصادقا عليها من طرف شخص
مختص وفقا لقانون الدولة الطالبة.
املادة الثامنة عشرة
اإلعفاء من املصادقة
تطبيقا لهذه االتفاقية ،فإن الوثائق والترجمات المحررة أو المصادق عليها من طرف
المحاكم أو السلطات األرخرى المختصة في أحد البلدين تعفى من التصديق إذا كانت مختومة
بطابع رسمي.
املادة التاسعة عشرة
تسوية النزاعات
 )2كل نزاع ينتج عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يحل بالطريق الدبلوماسي.
 )1تحدث لجنة استشارية مختلطة تتألف من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والعدل
تجتمع دوريا بناء على طلب أحد البلدين من أجل تسهيل تسوية المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق
هذه االتفاقية.
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املادة العشرون
الدخول حيز التنفيذ واإللغاء
 )2تقع المصادقة على هذه االتفاقية وفقا للقواعد الدستورية لكل واحد من
البلدين المتعاقدين.
 )1وتدرخل حيز التنف يذ نهائيا في اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق
التصديق.
 )8يعمل بها لفترة غير محددة ويمكن لكل واحد من البلدين إلغاؤها بتوجيه إشعار مكتوب
بالطريق الدبلوماسي.
ويبدأ سريان مفعول اإللغاء بعد سنة من تاريخ توجيهه.
بتاريخ .2663/22/21
حرر ب
في نظيرين أصليين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية ،وللنصوص الثالث نفس القيمة
القانونية.
عن المملكة المغربية:
وزير العدل،
عمر عزيمان.
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عن الجمهورية البرتغالية.
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ظهري شريف رقم  4866866.صادر يف  66من رمضان  62( 4164ديسمرب )6666
بنشر االتفاقية املتعلقة مبساعدة األشخاص املعتقلني ونقل األشخاص احملكوم عليهم
إىل وطنهم املوقعة بإيفورا يف  42نوفمرب  466.بني حكومة اململكة املغربية
1
وحكومة اجلمهورية الربتغالية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم عليهم
إلى وطنهم الموقعة بإيفورا في  21نوفمبر  2663بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
الجمهورية البرتغالية؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بمساعدة األشخاص
المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بإيفورا في  21نوفمبر  2663بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البرتغالية.
وحرر بالدار البيضاء في  16من رمضان  11( 2112ديسمبر .)1000
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية تتعلق مبساعدة األشخاص املعتقلني
ونقل األشخاص احملكوم عليهم إىل وطنهم
بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية
إن المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية،
حرصا منهما على تمتين وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة رخاصة
تعزيز التعاون القضائي بينهما؛
ورغبة منهما في تسوية المشاكل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك،
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ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية
دارخل الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية إدماجهم االجتماعي،
وفي هذا االتجاه وهما مصممين على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه
االتفاقية وتوسيع مجاالته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة األشخاص المعتقلين أو لنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
القسم األول
مساعدة القناصل للمعتقلني
املادة األوىل
أ) تقوم السلطة المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض
على أحد رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو استهدافه ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،وكذا
بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني
باألمر على ذلك صراحة ،ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير قبل مضي
ستة أيام اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض أو االعتقال في جميع صوره ،ويتم هذا اإلجراء كذلك
بمجرد صدور حكم نهائي باإلدانة.
ب) يحق للقنصل ما لم يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من
رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها ،ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على
تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من ررخصة الزيارة في أقرب وقت ،وعلى
أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو االستهداف ألي نوع من
أنواع االعتقال ،ويررخص له في هذه الزيارات دوريا رخالل فترات معقولة.
ج) توجه السلطة المختصة بدون تأرخير إلى القنصل ،المراسلة والمعلومات المتعلقة بأحد
رعايا الدولة األرخرى مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم بها ما لم يكن هناك منع من طرف السلطة
القضائية.
املادة الثانية
تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير الالزمة
ورخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطالق سراح مواطن إحدى
الدولتين المعتقل الرتكابه جريمة غير عمدية في الدولة األرخرى ،ويشعر القنصل المختص بما
اتخذ من تدابير.
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القسم الثاني
نقل األشخاص املعتقلني احملكوم عليهم
الباب األول
مبادئ عامة
املادة الثالثة
يقصد في هذه االتفاقية:
أ) بعبارة «دولة اإلدانة»  ،الدولة التي حكم فيها على الشخص الذي سينقل منها؛
ب) بعبارة «دولة التنفيذ» ،الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه لقضاء عقوبته؛
ج) بعبارة «المحكوم عليه المعتقل» ،كل شخص يوجد رهن االعتقال صدر في حقه
بتراب إحدى الدولتين مقرر قضائي يدينه بعقوبة سالبة للحرية؛
د) بعبارة «مقرر قضائي» كل قرار صادر عن جهة قضائية قضى باإلدانة؛
تعتبر بمثابة إدانة ،التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي بسبب ارتكاب
جريمة.
املادة الرابعة
يجب على السلطة المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا
الدولة األرخرى بما تخوله هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذ العقوبة.
املادة اخلامسة
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
أ) أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين.
ب) أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابال للتنفيذ.
ج) أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها.
د) أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته
الصحية أو العقلية بعد أن يكون على علم باآلثار القانونية التي تنجم عن ذلك والسيما تلك
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .21
هـ) يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم الطلب عن سنة ،ويمكن في حاالت
استثنائية للدولتين التررخيص بالنقل ولو كانت المدة المتبقية دون ذلك.
و) يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كال الطرفين المتعاقدين.
املادة السادسة
يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها ،بأمنها ،بنظامها
العام ،بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها األساسية.
ب) إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأن من شأن تنفيذ العقوبة دارخل دولة
التنفيذ ،تشديد وضعية المحكوم عليه العتبارات عرقية أو دينية أو آلراء سياسية.
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ج) إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.
املادة السابعة
يمكن رفض طلب النقل:
أ) إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في رخرق التزامات عسكرية؛
ب) إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ؛
ج) إذا قرر ت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع؛
د) إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ؛
ه) إذا لم يسدد المحكوم عليه  -في النطاق الذي تراه دولة اإلدانة مناسبا  -ما بذمته من
مبالغ مالية ،وغرامات ،ومصاريف قضائية ،وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها
المحكوم به عليه؛
و) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
املادة الثامنة
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في المواد التالية:
املادة التاسعة
إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ ،فيمكن لهذه األرخيرة
مالءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة ،وهذه
العقوبة أو التدبير يتطابق قدر اإلمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة
اإلدانة الواجب تنفيذه.
وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة
الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.
املادة العاشرة
تشعر دول ة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق
ترابها يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء
يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
املادة احلادية عشرة
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم اإلدانة.
املادة الثانية عشرة
تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة
عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
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املادة الثالثة عشرة
تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دولة اإلدانة.
ال يمكن لدولة اإلدانة أن تواصل تنفيذ الحكم عندما تعتبر دولة التنفيذ أن العقوبة استنفدت.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة دارخل دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة تسترد حق
تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة.
املادة الرابعة عشرة
 - 2ال ي مكن الحكم من جديد دارخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات
هذه االتفاقية من أجل نفس األفعال التي كانت موضوع الحكم دارخل دولة اإلدانة.
 - 1إال أنه يمكن اعتقال أو متابعة الشخص الذي تم نقله وكذا الحكم عليه دارخل دولة التنفيذ
من أجل أفعال أرخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم دارخل دولة اإلدانة إذا كانت هذه
األفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.
املادة اخلامسة عشرة
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم:
أ) إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها؛
ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة عقوبته؛
ج) إذا طلبت دولة اإلدانة من دولة التنفيذ تقريرا رخاصا.
املادة السادسة عشرة
تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة سواء قبل أو بعد درخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
الباب الثاني
املسطرة
املادة السابعة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف:
أ) المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين؛
ب) دولة اإلدانة؛
ج) دولة التنفيذ.
املادة الثامنة عشرة
يقدم الطلب كتابة ،وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه سلطة قضائية متضمنا موافقة المحكوم عليه.
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املادة التاسعة عشرة
 -2تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
أ) وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها؛
ب) نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة اإلدانة وكذا كل
المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ ،وحول اآلثار القانونية لإلدانة بدولة
التنفيذ.
 -1تدلي دولة اإلدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية:
أ) أصل أو نسخة مطابقة ألصل المقرر القاضي بإدانة الجانح ،وتشهد بالطابع التنفيذي
لهذا المقرر وتوضح في حدود اإلمكان ظروف الجريمة ،زمانها ،مكان ارتكابها ،تكييفها
القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها؛
ب) وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة اإلدانة ودولة التنفيذ؛
ج) اإلشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة االعتقال االحتياطي عند
االقتضاء مع األرخذ بعين االعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة؛
د) كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
 -8إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
لتطبيق هذه االتفاقية ،فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
 -1يجب إرخبار المحكوم عليه بالمراحل التي يعرفها ملفه وكذا بجميع المقررات التي
تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.
املادة العشرون
ماعدا في الحاالت االستثنائية توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة
عدل الدولة المطلوبة وترسل األجوبة في أقصر اآلجال بنفس الكيفية.
يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بمقرر قبول أو
رفض طلب النقل.
املادة الواحدة والعشرون
يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات والوثائق
المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.
املادة الثانية والعشرون
تعفى من إجراءات التصديق ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.

14.

املادة الثالثة والعشرون
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك من طرف الدولتين .والدولة
التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين األشخاص المكلفين بحراسته.
ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة
وحراسة المحكوم عليه.
تبقى دائما المصاريف التي استلزمها تنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه في دولة اإلدانة
على كاهل هذه األرخيرة.
الباب الثالث
حل اخلالفات
املادة الرابعة والعشرون
تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخالفات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات
هذه االتفاقية.
أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والعدل
التي تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق
هذه االتفاقية.
الباب الرابع
مقتضيات ختامية
املادة اخلامسة والعشرون
 - 2يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف اآلرخر بإتمام اإلجراءات المسطرية
المتطلبة في دستوره ألجل درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
وتدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ
آرخر إشعار.
 - 1أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
 - 8يمكن في أي وقت لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه االتفاقية ويسري مفعول هذا
اإللغاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل باإلشعار من قبل الطرف المتعاقد اآلرخر.
وإثباتا لذلك وقع ممثال الدولتين المؤذون لهما بذلك على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما
عليها.
وحرر بإيفورا في  21نوفمبر  2663في نظيرين أصليين باللغات العربية ،البرتغالية
والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية:
وزير العدل،
عمر عزيمان.
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عن الجمهورية البرتغالية8
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ظهري شريف رقم  48668626صادر يف فاتح رمضان  6( 4186أغسطس )6644
بنشر االتفاقية يف ميدان تسليم اجملرمني املوقعة بالرباط يف  47أبريل 6667
1
بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في  24أبريل 1004بين
المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدرخول االتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين
الموقعة بالرباط في  24أبريل  1004بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان  1( 2181أغسطس .)1022
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية
يف ميدان تسليم اجملرمني
إن المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية ،المشار إليهما بالطرفين:
رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية
والجمهورية البرتغالية؛
ووعيا منهما بمصلحة الطرفين في تنمية التعاون في المجال الجنائي ورخاصة في ميدان
تسليم المجرمين؛
اتفقتا على المقتضيات التالية:

1

 -الجريدة الرسمية عدد  1024بتاريخ  1ربيع األول  80( 2188يناير  )1021ص.114

164

املادة األوىل
التزامات التسليم
يتعهد الطرفان المتعاقدان ،وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،بأن يتبادال تسليم كل شخص ،من
أجل تحريك متابعات جنائية أو تنفيذ عقوبة أو تدبير أمني سالب للحرية نتيجة جريمة تفتح
إمكانية التسليم.
املادة الثانية
األفعال املوجبة للتسليم
 )2يتم التسليم عن األفعال المعاقب عليها ،وفق قوانين الطرفين بعقوبة سالبة للحرية ال
تقل عن سنة.
 )1ال يمكن الموافقة على طلب التسليم المؤسس على تنفيذ عقوبة سالبة للحرية ،إال إذا
كانت المدة المتبقية من العقوبة ال تقل عن أربعة أشهر.
 )8لتطبيق هذه المادة ،ال يؤرخذ بعين االعتبار ،عند تحديد الجرائم وفقا للقانون الدارخلي
للطرفين ،ما يلي:
أ -كون تشريعات الطرفين تصنف أم ال األفعال المكونة للجريمة ضمن نفس صنف
الجرائم أو تشير إلى الجريمة بنفس االسم؛
ب -كون العناصر المكونة للجريمة مماثلة في القانون الدارخلي للطرفين ،علما بأن كل
األفعال ستأرخذ بعين االعتبار كما هي مقدمة من طرف الدولة الطالبة.
 )1عندما تكون الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت رخارج إقليم الطرف الطالب،
تتم الموافقة على التسليم وفق مقتضيات هذه االتفاقية ،إذا:
أ -كان الشخص موضوع طلب التسليم من مواطني الطرف طالب التسليم؛ أو
ب-إذا كان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم ينص على معاقبة الجريمة المرتكبة رخارج
إقليمه في ظروف مماثلة.
 )4ال يرفض التسليم إذا كان الطلب مؤسسا على جريمة ذات صلة بالرسوم والضرائب
والحقوق الجمركية ونظام الصرف ،بعلة عدم تنصيص تشريع الطرف المطلوب على نفس
أنواع الرسوم والضرائب ،أو لكونه ال يتوفر على نفس النظام في ميدان الرسوم والضرائب
والجمارك ونظام الصرف الجاري به العمل في تشريع الطرف الطالب.
 )1إذا كان طلب التسليم مؤسسا على ارتكاب أفعال مختلفة ،معاقب على كل واحد منها،
بمقتضى قانون الطرفين ،بعقوبة سالبة للحرية ،وحتى ولو كان البعض منها ال يتوفر على
الشرط المتعلق بمدة العقوبة ،فيمكن للطرف المطلوب الموافقة على طلب التسليم بالنسبة لهذا
النوع األرخير من األفعال.
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املادة الثالثة
أسباب الرفض اإللزامي للتسليم

ال يتم التسليم:
أ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف المطلوب إليه التسليم؛
ب) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على إقليم الطرف المطلوب إليه التسليم؛
ج) إ ذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه ،عن نفس األفعال المؤسس عليها
طلب التسليم ،بالدولة المطلوبة أو بدولة أرخرى ،حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ،قضى
ببراءته أو بإدانته وكان قد نفذ العقوبة المحكوم بها؛
د) إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم ،قد سقطت بالتقادم أو
بأي سبب آرخر وفقا لتشريع أحد الطرفين؛
هـ) إذا كانت الجريمة قد شملها عفو بمقتضى قانون أحد الطرفين؛
و) إذا كانت الجريمة معاقبا عليها باإلعدام.
غير أنه يمكن االستجابة لطلب التسليم ،إذا ما استبدلت الدولة الطالبة أو حولت بصفة
ن هائية تلك العقوبة ،بالعقوبة المنصوص عليها لنفس األفعال في تشريع الدولة المطلوب إليها
التسليم؛
ز) إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد.
غير أنه يمكن االستجابة لطلب التسليم ،إذا ما استبدلت الدولة الطالبة بصفة نهائية تلك
العقوبة بالعقوبة المنصوص عليها لنفس األفعال في تشريع الطرف المطلوب أو إذا أعطى
الطرف الطالب ضمانات كافية بعدم تنفيذ هذه العقوبة؛
ح) إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه لن يستفيد
من ضمانات حقوق اإلنسان التي تخولها المواثيق الدولية؛
ط) إذا كانت الجريمة ت عتبر في مفهوم القانون الدارخلي للطرف المطلوب إليه التسليم
جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية .وألغراض تطبيق هذه الفقرة ،ال تعتبر جرائم
سياسية:
 اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في
اتفاقيات جنيف لسنة  2616المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني؛
 األفعال المشار إليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامالت أو
العقوبات القاسية أو الإلنسانية أو المهينة المعتمدة بتاريخ  24دجنبر  2631من
طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
 الجرائم المنصوص عليها في االتفاقيات المتعددة األطراف من أجل الوقاية من
اإلرهاب وزجره التي انضم أو سينضم إليها أحد الطرفين وفي كل آلية أرخرى
يتعلق بهذا الشأن السيما اإلعالن عن تدابير مكافحة اإلرهاب الدولي؛
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 االعتداء على حياة رئيس الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء حكومة
أحد الطرفين.
ي) عند وجود أسباب جدي ة تفيد أن الغاية من التسليم هي متابعة الشخص أو معاقبته
النتمائه العرقي أو لجنسه أو لدينه أو لجنسيته أو من أجل آراء سياسية أو إذا كانت وضعية هذا
الشخص ستزداد صعوبة ألحد هذه األسباب؛
ك) إذا كان األمر يتعلق بجريمة عسكرية طبقا للقانون الدارخلي ألحد الطرفين وليست في
نفس الوقت جريمة حسب القانون الجاري.
املادة الرابعة
احملاكمة من قبل الطرف املطلوب
 )2إذا تعذر التسليم لوجود أحد األسباب المنصوص عليها في الفقرات أ) و ب) و و) و ز)
من المادة السابقة ،فعلى الطرف المطلوب إحالة مرتكب األفعال على المحكمة المختصة طبقا
لقانونه الدارخلي من أجل األفعال التي كانت أو يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم.
 )1يمكن للطرف المطلوب ،ليتأتى له تطبيق الفقرة السابقة ،مطالبة الطرف الطالب بجميع
العناصر الضرورية للمتابعة الجنائية السيما وثائق اإلثبات ،ما لم تدل بها هذه األرخيرة تلقائيا.
 )8يجب إعالم الطرف الطالب بمآل المسطرة.
املادة اخلامسة
أسباب الرفض االختياري للتسليم
 )2يمكن رفض التسليم إذا:
أ) كان الحكم على الشخص المطلوب قد صدر غيابيا في الدولة الطالبة وكان القانون
الدارخلي لهذه الدولة ال يمنح ضمانات كافية تمكنه من التعرض أو تخوله الحق في محاكمة جديدة
حضورية بكل ضمانات حقوق الدفاع.
ب) كانت هناك مسطرة جنائية جارية أمام محاكم الطرف المطلوب من أجل نفس األفعال
موضوع طلب التسليم.
 )1يمكن للطرف المطلوب أن يقترح على الطرف الطالب سحب طلب التسليم ألسباب
إنسانية اعتبارا لسن الشخص المطلوب تسليمه ،أو لحالته الصحية.
املادة السادسة
قواعد االختصاص
 )2ال يمكن متابعة أو محاكمة أو اعتقال أو إرخضاع الشخص المطلوب تسليمه ،بمقتضى
هذه االتفاقية ،ألي إجراء سالب لحريته الشخصية فوق إقليم الطرف الطالب ،من أجل فعل آرخر،
سابق على تواجده فوق إقليم الطرف الطالب ،غير الفعل الذي أسس عليه طلب التسليم.
 )1ينتهي المنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة:
أ) عندما يوافق الطرف المطلوب على ذلك وفقا لمقتضيات مسطرة التسليم وذلك بعد
دراسة الطلب المقدم لهذه الغاية ،والمرفق بمحضر االستماع للشخص المعني بالتسليم.
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ب) إذا بقي الشخص المطلوب تسليمه مدة تفوق رخ مسة وأربعين يوما في إقليم الدولة التي
سلم إليها ،وكان بإمكانه مغادرة هذا اإلقليم ،أو إذا عاد إليه طواعية بعد مغادرته له.
 )8إذا تم تغيير تكييف الفعل المجرم رخالل المسطرة ،فإنه ال يمكن متابعة أو محاكمة
الشخص المسلم إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة ،بعد إعادة تكييفها ،تسمح بالتسليم.
املادة السابعة
إعادة التسليم
 )2ال يمكن للطرف الطالب إعادة تسليم الشخص الذي سلم إليه من الطرف المطلوب ،بناء
على طلب التسليم إلى طرف آرخر.
 )1ينتهي منع التسليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة:
أ -إذا وافق الطرف ،الذي سلم الشخص ،على ذلك ،على أن يقدم طلب جديد في هذا الشأن
بعد أرخذ تصريح الشخص المسلم.
ب -إذا كان باستطاعة الشخص المسلم مغادرة إقليم الدولة المسلم إليها ولم يغادره رخالل
رخمسة وأربعين يوما ،أو عاد إليه طواعية بعد مغادرته.
 )8يمكن للطرف المطلوب أن يطلب من الطرف الطالب إرسال تصريح للشخص
المطلوب ،يشير فيه إلى كونه يقبل إعادة التسليم أو يرفضها.
املادة الثامنة
تعدد طلبات التسليم
 )2إذا كان نفس الشخص موضوع عدة طلبات تسليم عن نفس األفعال ،فإن التسليم يمنح
للدولة التي تم ارتكاب الجريمة فوق إقليمها أو تم فيه ارتكاب الفعل الرئيسي.
 )1إذا كانت الطلبات تخص أفعاال مختلفة فإن التسليم يمنح:
أ) للطلب المتعلق بأرخطر جريمة حسب قانون الطرف المطلوب ،في حالة األفعال
مختلفة الخطورة؛
ب) للطلب الذي قدم أوال ،في حالة الجرائم متساوية الخطورة؛
ج) للدولة التي يكون الشخص المطلوب تسليمه أحد رعاياها ،أو يوجد فيها موطنه
في حالة وجود طلبات متزامنة.
د) في جميع الحاالت األرخرى ،يتم التسليم إلى الدولة التي يعتبر طلبها ذا أولوية،
حسب الظروف ،ورخاصة نظرا لوجود معاهدة أو إمكانية إلعادة التسليم بين الدول الطالبة.
املادة التاسعة
اإلشعار بالقرار
يجب على الطرف المطلوب أن يخبر الطرف الطالب ،في أقرب اآلجال ،بقراره بشأن
طلب التسليم ،وأن يبين في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للطلب ،أسباب هذا الرفض.
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املادة العاشرة
قنوات التبليغ
 -2يبلغ طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية.
 -1يمكن التبليغ المباشر بين السلطات المركزية في حالة االستعجال .ويمكن استعمال
وسائل التبليغ المباشر السريع ،كالبريد المصور.
 -8من أجل تطبيق هذه االتفاقية ،يقصد بالسلطات المركزية:
أ -عن الجمهورية البرتغالية Procuradoria General da Republica
ب -عن المملكة المغربية ،وزارة العدل ،مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
املادة احلادية عشرة
الطلب و الوثائق املرفقة به
 )2يجب وضع طلب التسليم كتابة بعد تضمينه هوية و جنسية الشخص المطلوب تسليمه.
 )1يجب إرفاق طلب التسليم بالوثائق التالية:
أ) عرضا للوقائع المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه ،مع اإلشارة إلى تاريخ ومكان
وظروف ارتكاب الجريمة وتكييفها القانوني؛
ب) نسخة من النصوص القانونية المتعلقة بتجريم ومعاقبة األفعال المنسوبة إلى
الشخص المطلوب تسليمه و سقوط الدعوى العمومية أو تقادم العقوبة حسب الحاالت؛
ج) نسخة موجزة أو صورة مشهود بمطابقتها لألصل من قرار األمر بإلقاء القبض،
أو أي قرار آرخر له نفس القوة ،صادر عن السلطة المختصة في مواجهة الشخص
المطلوب؛
د) كل إشارة ضرورية للتعرف على الشخص المطلوب تسليمه أو تحديد مكان
وجوده ورخاصة موجزا من عقد الحالة المدنية أو صورة شمسية أو بطاقة دكتيلوسكوبية؛
هـ) موجز أو نسخة مطابقة لألصل من قرار اإلدانة عند تأسيس طلب التسليم على
الرغبة في تنفيذ العقوبة ،وكذا وثيقة تدل على المدة المتبقية منها ،إذا لم تكن تطابق مدة
العقوبة المحكوم بها؛
و) إشهاد من السلطة المختصة بشأن القرارات التي توقف أو تقطع آجال التقادم
وفق قانون الطرف الطالب في هذه الحالة؛
ز) ورقة معلومات ،في حالة األحكام الغيابية ،تشير إلى حقوق المطلوب تسليمه في
إمكانية تقديم الطعن أو طلب محاكمة جديدة مصحوب بالنصوص القانونية المتعلقة به.
 )8يجب التصديق على الوثائق المرفقة بطلب التسليم وفقا لقانون الطرف الطالب.
املادة الثانية عشرة
التسليم مبوافقة الشخص املطلوب
 )2يمكن لكل شخص اعتقل من أجل التسليم أن يعبر عن قبول تسليمه فورا إلى الطرف
الطالب و أنه يتنازل على المسطرة القضائية للتسليم بعد إشعاره بحقه في هذه المسطرة.
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 )1تستمع السلطة القضائية إلى المصرح من أجل التأكد من كون تصريحه صادرا عن
محض إرادته ،وفي حالة اإل يجاب يتخذ القرار النهائي ويتم تضمينه في محضر قضائي يشير
إلى جميع اإلجراءات.
 )8يكون التصريح المصادق عليه طبقا للفقرة السابقة نهائيا.
املادة الثالثة عشرة
معلومات تكميلية
 )2إذا كان الطلب غير مكتمل أو ال يتضمن العناصر الكافية لتمكين الدولة المطلوب إليها
التس ليم من اتخاذ قرارها ،يمكن لهذه األرخيرة أن تطلب الوثائق أو المعلومات التكميلية وأن تحدد
أجل معقوال لتقديمها.
 )1ال يحول عدم إرسال العناصر أو المعلومات المطلوبة ،طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة،
دون صدور قرار بشأن الطلب على ضوء العناصر المتوفرة.
 )8إذا أطلق سرا ح شخص معتقل بناء على طلب تسليم ،لعدم تقديم الدولة الطالبة للعناصر
التكميلية المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة ،وجب على الدولة المطلوبة تبليغ قرارها
إلى الدولة الطالبة في أقرب اآلجال.
املادة الربابعة عشرة
توقيف الشخص املطلوب تسليمه
 )2تتعهد الدولتان ،بمجرد الموافقة على التسليم ،باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق
ذلك ،وعلى األرخص البحث عن الشخص المطلوب وإيقافه واعتقاله.
 )1يخضع اعتقال الشخص المطلوب أثناء مسطرة التسليم ،وإلى حين تسليمه للدولة
الطالبة ،إلى القانون الدارخلي للدولة المطلوبة.
املادة اخلامسة عشرة
تسليم و نقل الشخص املطلوب تسليمه
 )2تقوم الدولة المطلوب إليها التسليم ،بمجرد موافقتها ،بإرخبار الدولة الطالبة بمكان
وتاريخ التسليم ،وكذلك بمدة االعتقال التي قضاها الشخص المطلوب تسليمه ،والتي تحتسب عند
تنفيذ العقوبة المدان بها أو التي يمكن أن يدان بها.
 )1على الدولة الطالبة القيام بنقل الشخص المطلوب من إقليم الدولة المطلوب إليها
التسليم ،في أجل معقول تحدده هذه األرخيرة ،على أن ال يتجاوز  10يوما.
 )8يمكن تمديد األجل المشار إليه في الفقرة السابقة كلما طرأت أسباب قاهرة تخبر
الدولتان الطرفان بعضهما بها ،ال س يما إذا تعلق األمر بمرض ،عاينه طبيب رخبير ،يحول دون
التسليم في األجل المعين ألن من شأنه تعريض حياة الشخص المسلم للخطر.
 )1إذا لم يتقدم أحد الستالم الشخص المطلوب تسليمه بعد انقضاء اآلجال المذكورة في
المقطعين  1و  ،8فإن هذا األرخير يطلق سراحه ،ويمكن للدولة المطلوب إليها التسليم أن ترفض
تسليم الشخص إذا لم يتم نقله في اآلجال المنصوص عليها في هذه المادة.
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املادة السادسة عشرة
تأجيل التسليم
 )2ال يحول دون االستجابة لطلب التسليم وجود متابعة جنائية ،ضد الشخص المطلوب
تسليمه ،أمام محاكم الدولة المطلوبة ،أو كونه يقضي عقوبة سالبة للحرية من أجل جريمة غير
تلك التي طلب من أجلها التسليم.
 )1في الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة ،يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى حين
انتهاء المسطرة أو تنفيذ العقوبة.
 )8يؤجل التسليم كذلك بسبب مرض يعاينه طبيب رخبير ،ومن شأنه تعريض حياة الشخص
المطلوب تسليمه للخطر.
املادة السابعة عشرة
التسليم املثقت
 )2في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة  2من المادة السابقة ،يمكن تسليم الشخص
المطلوب مؤقتا بموجب تررخيص قضائي الستكمال إجراءات مسطرية كالمحاكمة ،إذا ما أثبتت
الدولة الطالبة أن التأجيل قد يترتب عنه ضرر جسيم ،على أن ال يعرقل سير المسطرة الجارية
بالدولة المطلوبة ،و شريطة أن تلتزم الدولة الطالبة بإرجاع الشخص المطلوب تسليمه ،بدون أية
شروط أرخرى.
 )1ال يمكن أن يتجاوز الوجود المؤقت للشخص المطلوب على تراب الدولة الطالبة،
األجل المتفق عليه بين الدولتين.
 )8إذا كان الشخص الم سلم مؤقتا يقضي عقوبة ،فإن شروط تسليمه مؤقتا تتحدد باتفاق
بين الدولتين رخاصة فيما يتعلق باحتساب مدة االعتقال فوق تراب الدولة الطالبة.
املادة الثامنة عشرة
تسليم األشياء
 )2عند الموافقة على التسليم ،وفي حدود ما يسمح به قانون الدولة المطلوبة ،ومع الحفاظ
على حقو ق الغير ،فإن األشياء التي يتم العثور عليها فوق تراب الدولة المطلوبة والمتحصلة من
الجريمة أو الناتجة عنها أو التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج إثبات ،تسلم إلى الدولة الطالبة
بناء على طلبها.
 )1تسلم األشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو في الحالة التي ال يتم فيها التسليم،
الذي تمت الموافقة عليه ،بسبب فرار أو وفاة الشخص المطلوب تسليمه.
 )8ألغراض مسطرة جنائية جارية ،يجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء
المشار إليها في الفقرة  2من هذه المادة ،أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة على شرط إرجاعها.
 )1غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد تكتسبها على هذه األشياء الدولة المطلوبة أو الغير .إذا
كانت هذه الحقوق مثبتة فإن األشياء ترجع إلى الدولة المطلوبة عند انتهاء الدعوى في أقرب
اآلجال وبدون صائر.
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املادة التاسعة عشرة
االعتقال املثقت
 )2في حالة االستعجال ،يجوز لكل من الدولتين ،كإجراء احتياطي في انتظار الطلب
الرسمي للتسليم ،أن تطلب االعتقال المؤقت للشخص المطلوب تسليمه.
 )1يجب أن يشير طلب االعتقال المؤقت إلى وجود أمر بإلقاء القبض أو قرار باإلدانة في
حق الشخص المطلوب ،وأن يتضمن عرضا لألفعال المكونة للجريمة ،وتاريخ ومكان ارتكابها،
والنصوص القانونية الواجبة التطبيق ،وجميع المعطيات المتوفرة حول هوية وجنسية ومكان
تواجد الشخص المطلوب.
 )8يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوبة ،إما عبر القناة
الدبلومـاسية ،أو مباشـرة عـن طريق البريـد أو البـرق أو عـن طـريق منظمـة الشرطة الدوليـة
– أنتربول  -أو بأية وسيلة أرخرى تترك أثرا مكتوبا أو معترفا بها من طرف سلطات الدولة
المطلوبة.
 )1يتخذ قرار االعتقال واإلبقاء عليه طبقا لقانون الدولة المطلوبة ويبلغ فورا إلى الدولة
الطالبة.
 )4تحيط الدولة المطلوبة الدولة الطالبة علما ،بأسرع وسيلة ممكنة ،بمآل اإلجراءات التي
اتخذتها بقصد االعتقال ،وتخبرها بأن الشخص المعتقل سوف يطلق سراحه إذا لم تتوصل بطلب
التسليم في أجل أربعين يوما ابتداء من تاريخ االعتقال.
 )1تطبق مقتضيات القانون الدارخلي للدولة المطلوبة على إبقاء الشخص رهن االعتقال بعد
التوصل بطلب التسليم.
 )4غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد وتسليمه
إذا ورد طلب التسليم بعد األجل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
املادة العشرون
إعادة االعتقال
في حالة فرار المعني باألمر بعد تسليمه إلى الدولة الطالبة ،وفي حالة عودته إلى تراب
الدولة المطلوبة ،يمكن تقديم طلب جديد العتقاله وذلك استنادا إلى مجرد إرسال أمر بإلقاء
القبض ،مرفق بالوثائق التي تثبت أن الشخص قد تم تسليمه وأنه فر قبل سقوط الدعوى
العمومية أو قضائه مدة العقوبة.
املادة احلادية والعشرون
العبور
 )2يررخص بعبور تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين ،لشخص ليس من رعايا تلك الدولة
وسلم للدولة األرخرى من طرف دولة ثالثة ،شريطة أن ال يتناقض ذلك مع نظامها العام ،وعندما
تكون الجريمة موجبة للتسليم وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية.
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 )1يرسل طلب العبور بالطرق المذكورة في المادة 20؛ و يجب أن تحدد فيه هوية
الشخص المطلوب تسليمه ،وأن يرفق بالعناصر المذكورة في البنود (أ) و (ج) و (هـ) من الفقرة
 1من المادة  22من هذه االتفاقية.
 )8يتحتم على دولة العبور اإلبقاء على الشخص المطلوب تسليمه في حالة اعتقال أثناء
عبوره لترابها.
 )1في حالة استعمال الطريق الجوي ،تطبق المقتضيات التالية:
أ) إذا لم يتقرر أي نزول ،فإن الدولة الطالبة تخبر الدولة التي سيتم عبور ترابها وتشهد
بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين (ج) أو (هـ) من الفقرة  1من المادة  22من
هذه االتفاقية.
ب) في حالة النزول الطارئ يكو ن لهذا اإلبالغ أثر طلب االعتقال المؤقت المذكور في
المادة  26من هذه االتفاقية ،وتوجه الدولة الطالبة آنذاك طلبا رسميا للعبور.
ج) إذا كان النزول مقررا ،توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا رسميا للعبور.
املادة الثانية والعشرون
اللغة
تحرر طلبات التسليم وكل الوثا ئق المرفقة بها ،وكذا تبادل المعلومات طبقا لمقتضيات هذه
االتفاقية ،بلغة الدولة الطالبة للتسليم ،مرفقة بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها التسليم أو إلى
اللغة الفرنسية.
املادة الثالثة والعشرون
املصاريف
 )2تتحمل الدولة المطلوب إليها ،المصاريف الناتجة عن التسليم إلى أن يتم تسليم الشخص
إلى الدولة الطالبة.
 )1تتحمل الدولة الطالبة المصاريف التالية:
أ) المصاريف الناتجة عن نقل الشخص المسلم من دولة إلى دولة أرخرى؛
ب) النفقات الناتجة عن عبور الشخص المسلم.
املادة الرابعة والعشرون
تسوية النزاعات
كل نزاع ناتج عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يتم حله بالطرق الدبلوماسية.
املادة اخلامسة والعشرون
دخول االتفاقية حيز التنفيذ
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ  80يوما بعد التوصل بآرخر إشعار كتابي يفيد إنجاز
اإلجراءات الدارخلية المطلوبة من الطرفين.
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املادة السادسة والعشرون
املراجعة
 )2يمكن مراجعة هذه االتفاقية بناءا على طلب أحد الطرفين.
 )1تدرخل هذه التعديالت حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة  14من
هذه االتفاقية.
املادة السابعة والعشرون
مدة صالحية االتفاقية و إلغاؤها
 )2أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محددة.
 )1يمكن ألي من ال طرفين إلغاء هذه االتفاقية ،في أي وقت ،بواسطة إشعار كتابي موجه
إلى الطرف اآلرخر عبر الطرق الدبلوماسية .ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد  230يوما من
التوصل باإلشعار.
املادة الثامنة والعشرون
التسجيل
يجب على الطرف الموقع على هذه االتفاقية أن يقوم ،في أقرب اآلجال بعد درخولها حيز
التنفيذ ،بوضعها قصد التسجيل لدى أمانة األمم المتحدة وفقا لمقتضيات المادة  201إلعالن
األمم المتحدة ،مع إشعار الطرف اآلرخر عند إتمام هذه المسطرة واإلشارة إلى رقم تسجيلها.
حرر في الرباط بتاريخ  24أبريل  ،1004في نظيرين أصليين باللغات العربية والبرتغالية
والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس القيمة القانونية.
وفي حالة االرختالف في التأويل ترجح الصيغة الفرنسية.
عن المملكة المغربية
محمد بوزوبع
وزير العدل
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عن الجمهورية البرتغالية
جوزي مانويل كوني رودريغيز
كاتب الدولة المساعد وفي العدل

مجهورية أملانيا االحتادية
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ظهري شريف رقم  48618665صادر يف  64من ذي القعدة  45( 4164فرباير )6664
بنشر االتفاقية املوقعة بالرباط يف  41من صفر  66( 4162أكتوبر )46.5
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية واملتعلقة
1
بالتعاون القضائي وتبادل املعلومات القانونية يف املادة املدنية والتجارية.
الحمد هللا وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بعد االطالع على االتفاقية الموقعة بالرباط في  21من صفر  16( 2101أكتوبر )2634
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية والمتعلقة بالتعاون القضائي
وتبادل المعلومات القانونية في المادة المدنية والتجارية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة ،الموقع ببون في  11ماي
،2661
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بالرباط في  21من
صفر  16( 2101أكتوبر  )2634بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا
االتحادية والمتعلقة بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المادة المدنية والتجارية.
وحرر بطنجة في  12من ذي القعدة  24( 2112فبراير .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمان يوسفي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية أملانيا االحتادية
تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل املعلومات القانونية
يف املادة املدنية والتجارية
إن المملكة المغربية
وجمهورية ألمانيا االتحادية
 اهتماما منهما بتنمية عالقات الصداقة والتعاون القانوني بين الدولتين.
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1623بتاريخ  14ربيع اآلرخر  26( 2111يوليو  )1002ص .2314
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 ورغبة منهما من جهة في حل المشاكل المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية
والتجارية باتفاق مش ترك ،وتسهيل تطبيق اتفاقية الهاي المؤررخة بفاتح مارس  2641المتعلقة
بالمسطرة المدنية في إطار العالقات بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا االتحادية.
 وإيمانا منهما من جهة أرخرى بأن إقامة أسلوب من التعاون يرمي إلى تسهيل الحصول
من السلطات القضائية إلحدى الدولتين المتعاقدتين على معلومات حول قانون الدولة المتعاقدة
األرخرى لمن شأنه أن يساهم في تحقيق هذه الغاية.
لذلك اتفقتا على ما يلي:
القسم األول
التعاون القضائي يف املادة املدنية و التجارية
الفرع األول
مقتضيات عامة
الفصل األول
تضمن كل من الدولتين فوق ترابها الوطني ،لمواطني الدولة األرخرى ،الحماية القانونية
لحقوقهم ومصالحهم الشخصية أو المالية ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطنيها.
كما تضمن لهم حرية االلتجاء إلى سلطاتها القضائية من أجل الدفاع عن حقوقهم
ومصالحهم الشخصية والمالية ضمن نفس الشروط وحسب نفس الشكليات المطبقة على
مواطنيها.
الفصل 6
تطبق مقتضيات هذه االتفاقية المتعلقة بمواطني إحدى الدولتين أيضا على األشخاص
االعتباريين كالشركات والجمعيات المحدثة وفق قانون إحدى الدولتين والتي يوجد مقرها فوق
تراب هذه الدولة.
الفرع الثاني
تبليغ الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية
الفصل 8
توجه الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية الصادرة عن
إحدى الدولتين ،بالطريق المباشرة أي:
أ – إذا كانت موجهة إلى أشخاص يوجدون في المملكة المغربية فإنها ترسل بواسطة إدارة
القضاء بالوالية المختصة إلى وزارة العدل بالمملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية).
ب – إذا كانت موجهة إلى أشخاص يوجدون في جمهورية ألمانيا االتحادية فإنها ترسل
بواسطة وزارة العدل بالمملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية) إلى وزارة العدل بالوالية
المعنية في جمهورية ألمانيا االتحادية.
يجب أن يتضمن طلب التبليغ البيانات التالية:
أ – السلطة القضائية أو اإلدارية التي صدر عنها الطلب.
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ب – هوية وصفة األطراف.
ج – العنوان الصحيح للمرسل إليه.
د – نوعية الوثائق واألوراق المطلوبة تسليمها.
هـ – تاريخ ومكان الحضور ،واآلجال المذكورة في الوثيقة والمحكمة التي أصدرت
القرار وعند االقتضاء كل العناصر المفيدة.
الفصل 1
يرفق الطلب بالسند المطلوب تبليغه في نسختين.
ويتم تبليغ السند من طرف السلطة المختصة تبعا لمقتضيات تشريع الدولة المطلوبة
باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفصل  4من هذه االتفاقية.
يمكن أن ينحصر التبليغ الذي تقوم ب ه السلطة المذكورة في تسليم السند إلى المرسل إليه
الذي يقبل التوصل به عن رضى.
الفصل 5
تعمل السلطة المطلوبة على تبليغ السند طبقا للشكل المنصوص عليه في تشريعها الدارخلي
فيما يخص القيام بتبليغات مماثلة أو في شكل رخاص فيما إذا تم التعبير عن هذه الرغبة في
الطلب شريطة عدم مخالفته لهذا التشريع.
الفصل 2
يتم إثبات التبليغ أما بوصل مؤرخ ومصادق عليه من المرسل إليه أو بشهادة صادرة عن
الدولة المطلوبة تثبت واقعة التبليغ وشكله وتاريخه.
يجب أن يكون محتوى الوصل أو الشهادة مدونا بأحد نظيري سند التبليغ أو أن يرفق
ويرسل كالهما إ لى وزارة العدل بالدولة الطالبة طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من هذه االتفاقية.
الفصل 7
يمكن لكل من الدولتين أن تقوم مباشرة ،رغم مقتضيات الفصول السابقة ،بواسطة
أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين بالتبليغات الموجهة إلى مواطنيها الموجودين فوق تراب
الدولة األرخرى.
الفصل .
يجوز احتياطيا أن يطلب التبليغ بأحد األشكال المنصوص عليها في الفصل الخامس من
هذه االتفاقية ،في حالة عدم إمكان التسليم العادي لرفض المرسل إليه تسلم سند التبليغ عن
رضى.
في حالة عدم قيام الدولة الطالبة كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من هذه
االتفاق ية بالتعبير عن الرغبة في تسليم سند التبليغ طبقا لألشكال المنصوص عليها في ذلك
الفصل ،وإذا لم يتم التبليغ بالتسليم العادي طبقا للفصل الرابع أعاله ،يتعين على الدولة
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المطلوبة ،أن ترد سند التبليغ فورا إلى الدولة الطالبة ،موضحة لها أسباب عدم إمكان التسليم
العادي.
الفصل 6
إذا تطلب القيام بمسطرة قضائية في المادة المدنية أو التجارية في إحدى الدولتين ،أن تبلغ
دعوى أو استدعاء أو أي سند آرخر يتعين تبليغه لمدعى عليه في الدولة األرخرى ،فإنه ال يمكن
للسلطة القضائية ،في حالة عدم قبول المدعى عليه للمسطرة ،اتخاذ أي قرار قبل التحقق من أن
السند قد تم تبليغه للمدعى عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه االتفاقية.
يجب أن يتم التبليغ في أجل كاف يسمح للمدعى عليه بإعداد دفاعه.
إال انه إذا مرت ستة اشهر على توجيه طلب التبليغ إلى الجهاز المفروض أن يتوصل به
في الدولة المطلوبة ،جاز للسلطة القضائية أن تتخذ قرارا حتى ولو لم تتوفر الشروط
المنصوص عليها في الفقرة  2أعاله على أن يثبت أن كل اإلجراءات قد اتخذت في الدولة
الطالبة لتنفيذ الطلب.
ال تتعارض مقتضيات هذا الفصل مع اتخاذ إجراءات مؤقتة بما في ذلك اإلجراءات
الهادفة إلى إحداث ضمانة تأمينية.
الفصل 46
تتخلى الدولتان بصفة متبادلة عن استخالص المصاريف التي يستوجبها تدرخل عون التبليغ
أو استعمال طريقة رخاصة في الحاالت المنصوص عليها في الفصل الخامس.
الفرع الثالث
اإلنابات القضائية
الفصل 44
تطبق مقتضيات الفقرة  2من الفصل الثالث من هذه االتفاقية على تنفيذ االنابات القضائية
في المادة المدنية والتجارية.
الفصل 46
يجوز لكل من الدولتين أن تقوم أيضا مباشرة بتنفيذ اإلنابات القضائية بواسطة أعوانها
الدبلوماسيين أو القنصليين دون اللجوء إلى اإلكراه ،إذا كان األشخاص المطلوب االستماع إليهم
أو الملزمون بتقديم السندات يحملون فقط جنسية الدولة الطالبة.
يتم تحديد جنسية الشخص الذي تشير إليه اإلنابة القضائية طبقا لقانون الدولة التي يجب أن
تنفذ فيها.
يجب أن يشار صراحة في كل استدعاء أو إنذار لإلدالء بسندات إلى عدم اللجوء إلى
استعمال اإلكراه لتنفيذ اإلنابة القضائية.
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الفصل 48
ال يتر تب عن تنفيذ االنابات القضائية دفع أية مصاريف كيفما كان نوعها ماعدا أتعاب
الخبراء.
إال أنه يتعين على الدولة المطلوبة أن تطلع الجهاز الذي يتوصل بالطلب في الدولة الطالبة
بما تحملته من مصاريف.
الفرع الرابع
كفالة التقاضي
الفصل 41
يعفى مواطنو إحدى الدولتين مدعين كانوا أو متدرخلين أمام السلطة القضائية للدولة
األرخرى في المادة المدنية أو التجارية ،من تقديم الكفالة القضائية حتى ولو لم يكن لهم موطن أو
مقر إقامة معتاد في إحدى الدولتين.
الفرع اخلامس
االعرتاف باألحكام وتنفيذها
الفصل 45
يجوز توجيه طلبات منح الصيغة التنفيذي ة لألحكام القاضية بتأدية مصاريف الدعاوى
المشار إليها في الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر من اتفاقية الهاي ،مباشرة من طرف
المعني باألمر إلى السلطة القضائية المختصة.
الفصل 42
من أجل استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية ( )1 -والفقرة الثالثة من
الفصل  26من اتفاقية الهاي.
يتعين أن ترفق األحكام الصادرة بالمغرب:
أ– بوثيقة تثبت أن الحكم قد تم تبليغه للطرف الذي يتابع التنفيذ ضده.
ب– بشهادة تثبت أن الحكم غير مطعون فيه ال بالتعرض وال باالستيناف وال بالنقض وأن
آجال التعرض واالستئناف والنقض قد انقضت ،وتشكل الوثيقة والشهادة المذكورتان حجة على
أن الحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي به.
ترفق األحكام الصادرة في جمهورية ألمانيا االتحادية بشهادة مسلمة من المحكمة
المختصة تثبت أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به.
ال يخضع ارختصاص السلطات التي تسلم الوثائق المذكورة أعاله للتصديق من طرف
سلطة أعلى منها.

18.

الفرع السادس
املساعدة القضائية
الفصل 47
يتمتع رعايا كل من الدولتين فوق تراب الدولة األرخرى بالمساعدة القضائية مثل المواطنين
ذاتهم ،شريطة مراعاتهم قانون الدولة التي يطلبون فيها االستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أيضا أن يوجه مباشرة طلب المساعدة القضائية طبقا لمقتضيات الفقرة ( )2من
الفصل الثالث من هذه االتفاقية.
يجوز للسلطات المختصة في الدولة المقدم فيها طلب المساعدة القضائية أن تراسل مباشرة
السلطات المختصة في الدولة األرخرى طبقا لمقتضيات الفصل  13من هذه االتفاقية ،إذا ثبتت
لديها ضرورة الحصول على معلومات إضافية تتعلق بموارد الطالب ووضعيته المالية.
القسم الثاني
املعلومات القانونية
الفرع األول
تبادل املعلومات بشان التشريع
الفصل 4.
تتبادل وزارة العدل في المحكمة المغربية ووزارة العدل في جمهورية ألمانيا االتحادية،
بناء على طلب ،المعلومات بشأن القوانين واالجتهادات القضائية المتعلقة بنقطة رخاصة ،وكذا
جميع المعلومات القانونية األرخرى في المادة المدنية والتجارية.
الفرع الثاني
تبادل املعلومات يف إطار الدعاوي القضائية
الفصل 46
يجوز للسلطات القضائية في كلتي الدولتين أن تطلب طبقا للمقتضيات التالية ،من السلطات
المختصة في الدولة األرخرى ،معلومات تتعلق بقانونها في الميدانين المدني والتجاري وفي
ميدان المسطرة المدنية والتجارية وكذا بالنسبة للتنظيم القضائي.
الفصل 66
يوجه طلب المعلومات والجواب عنه بواسطة وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة
العدل لجمهورية ألمانيا االتحادية.
الفصل 64
يتعين دائما أن يكون طلب المعلومات صادرا عن سلطة قضائية حتى ولو لم تكن هي التي
تقدمت به وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن السلطة القضائية بهذا الطلب وأن يرفق هذا األرخير
بالقرار الصادر باالذن.
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الفصل 66
يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة القضائية التي صدر عنها وكذا نوع القضية .كما
يجب أن يتضمن ،بكيفية دقيقة ،قدر اإلمكان ،النقط موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة.
يرفق الطلب بعرض للوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا
ودقيقا .ويمكن أن تضاف إليه نسخ من كل السندات الضرورية لتوضيح فحوى الطلب.
يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تتعلق بغير الميادين المشار إليها في
الفصل التاسع عشر من هذه االتفاقية كلما تعلق األمر بوجود ارتباط مع النقط الرئيسية للطلب.
يمكن للدولة المطلوبة أن تطلب تزويدها بالمعلومات التكميلية التي تراها ضرورية
لصياغة الجواب.
الفصل 68
يتعين أن يستهدف الجواب إرخبار السلطة القضائية الصادر عنها الطلب ،بصورة
موضوعية حول قانون الدولة المطلوبة ،ويشتمل حسب األحوال على النصوص التشريعية
والتنظيمية واالجتهادات القضائية .وتضاف إليه – إذا ظهرت فائدة في ذلك للطالب – وثائق
تكميلية كمستخلصات من المؤلفات الفقهية واألعمال التحضيرية .كما يمكن عند االقتضاء إرفاق
الجواب المذكور بتعاليق توضيحية.
الفصل 61
ال تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب.
الفصل 65
يتعين أن يقع الجواب على طلب المعلومات في أقرب اآلجال.
غير أنه إذا كان تحضير الجواب يستلزم أجال طويال أشعرت وزارة العدل المطلوبة
ووزارة العدل الطالبة بذلك وحددت لها إن أمكن التاريخ الذي يمكن أن تتوصل رخالله بالجواب.
الفصل 62
ال تؤدى عن الجواب أية مصاريف أو رسوم كيفما كان نوعها.
القسم الثالث
مقتضيات مشرتكة
الفرع األول
اإلعفاء من التصديق
الفصل 67
ال تخضع الطلبات والسندات المرفقة بها للتصديق وال ألي إجراء مماثل.
يتم التحقق من صحة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارة العدل.
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الفرع الثاني
اللغة املستعملة والرتمجة
الفصل 6.
يمكن لكل من وزارتي العدل أن تستعمل لغتها عند التراسل.
إذا كانت وزارة العدل المغربية هي المراسلة جاز لها إرفاق الطلب بترجمته إلى اللغة
الفرنسية أو األلمانية حسب ارختيارها.
وإذا كانت إحدى وزارات العدل بجمهورية ألمانيا االتحادية هي المراسلة ،جاز لها أن
ترفق الطلب حسب ارختيارها بترجمته إلى اللغة الفرنسية أو العربية.
الفصل 66
يجوز أن تحرر بلغة الدولة الطالبة الوثائق المطلوب تبليغها واالنتدابات القضائية
واألحكام الصادرة بأداء صوائر ومصاريف الدعوى وطلبات المساعدة القضائية وكذا الوثائق
المدلى بها تدعيما لطلب المساعدة القضائية وطلبات المعلومات الضرورية المرفقة بها
وملحقاتها.
يجوز أن تحرر الوثائق التي تثبت التنفيذ بلغة الدولة المطلوبة.
إذا كانت المستندات والوثائق المطلوبة إرسالها إلى الدولة األرخرى غير محررة بلغة هذه
األرخيرة ،تطبق حسب ما يقتضيه الحال مقتضيات الفقرتين  1و  8من الفصل السابق باستثناء
الوثائق المثبتة للتنفيذ.
الفصل 86
يتم اإلشهاد بمطابقة الترجمة ألصل الوثائق من طرف عون دبلوماسي أو قنصلي للدولة
الطالبة أو من طرف مترجم محلف من الدولة الطالبة أو من الدولة المطلوبة.
ال تتطلب ترجمة المراسلة المنصوص عليها في الفصل  13من هذه االتفاقية اإلشهاد
بالمطابقة لألصل.
ال تترتب عن الترجمة دفع أية مصاريف.
الفرع الثالث
إرسال الوثائق وحتديد املرسل إليه
الفصل 84
إذا لم تكن السلطة المرسل إليها مختصة للنظر في الطلب الموجه إليها ،فإنها ترسله تلقائيا
إلى السلطة المختصة وتخبر بذلك فورا السلطة الطالبة ،ويتم هذا اإلرخبار بطريقة اإلرسال
المنصوص عليها بالنسبة للطلب.
إذا كان عنوان من أرسلت إليه وثيقة أو كان عنوان الشخص المطلوب االستماع إليه
ناقصا أو غير صحيح ،فإن السلطة المطلوبة تعمل جاهدة لتنفيذ الطلب الموجه إليها في حدود
اإلمكان ،ولهذه الغاية يجوز لها أن تدعو الدولة الطالبة ألن ترسل إليها كل المعلومات التكميلية
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التي تمكنها من التعرف على هوية المرسل إليه أو الشخص المعني ويقدم الطلب وفق الطريقة
المقررة لإلرسال بالنسبة للتدبير أو اإلجراء المطلوب.
الفرع الرابع
النظام العام
الفصل 86
يمكن للدولة المطلوبة أن ترفض اتخاذ إجراءات طبقا لهذه االتفاقية إذا ما اعتبرت أن
طبيعة اإلجراء المطلوب تمس بسيادتها أو أمنها.
القسم الرابع
مقتضيات ختامية
الفصل 88
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه االتفاقية بالطرق
الدبلوماسية بعد تبادل االستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية
ألمانيا االتحادية.
الفصل 81
تكون هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إشعار مكتوب
يوجه إلى الدولة األرخرى والذي بموجبه يوضع حد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ التوصل
باإلشعار.
الفصل 85
يسرى مفعول هذه االتفاقية أيضا على والية برلين ما لم تصرح حكومة جمهورية ألمانيا
االتحادية بخالف ذلك لحكومة المملكة المغربية رخالل الثالثة أشهر التي تلي درخول هذه االتفاقية
حيز التنفيذ.
الفصل 82
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من
الدولتين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب اآلجال الممكنة في….......
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما عن تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه االتفاقية.
حرر بالرباط في  21( 2634 – 20 – 16صفر .)2101
في أصلين باللغة العربية ،واللغة األلمانية ،على اعتبار أن هذين النصين لهما نفس قوة
اإلثبات.
عــن
المملكة المغربية
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عــن
جمهورية ألمانيا االتحادية

مجهورية إيطاليا
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ظهري شريف رقم  48758616بتاريخ  46ربيع الثاني  46( 4862أبريل )4672
بنشر اتفاقية التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم اجملرمني
املربمة بني اململكة املغربية واجلمهورية االيطالية بروما يوم  46فرباير 4674

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم المجرمين
المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اإليطالية بروما يوم  21يبراير 2642؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة بتاريخ  11مايو  ،2644أصدرنا أمرنا الشريف
بما يلي:
الفصل األول
تنشر بالجريدة الرسمية اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم
المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اإليطالية بروما يوم  21يبراير 2642
والمضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21ربيع الثاني  21( 2861أبريل .)2641
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :أحمد عصمان.

*
* *
اتفاقية بشأن التعاون القضائي املتبادل وتنفيذ األحكام القضائية
وتسليم اجملرمني بني املغرب وإيطاليا
إن صاحب الجاللة ملك المغرب،
وفخامة رئيس الجمهورية اإليطالية،
رغبة منهما في إقرار تعاون فعال في ميدان التعاون القضائي بين البلدين.
قررا إبرام هذه االتفاقية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم
المجرمين؛
1

 -الجريدة الرسمية عدد  8824بتاريخ  11جمادة األول  11( 2861مايو  )2641ص.2438
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وعينا لهذا الغرض مفوضيهما:
عن صاحب الجاللة ملك المغرب:
السيد يوسف بلعباس التعارجي،
وزير الشؤون الخارجية.
عن فخامة رئيس الجمهورية اإليطالية:
السيد الدو مورو،
وزير الشؤون الخارجية.
اللذين بعد أن تبادال وثائق تفويضهما الشامل الثابتة شكال وقانونا اتفقا على المقتضيات
التالية:
اجلزء األول
مقتضيات متهيدية
حرية التقاضي يف احملاكم
الفصل 4
تكون لرعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف المتعاقد اآلرخر حرية
التقاضي أمام جميع المحاكم للمتابعة عن حقوقهم والدفاع عنها.
الفصل 6
ال يفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أي ضمان أو إيداع تحت أي اسم كان نظرا
إما لكونهم أجانب وإما لعدم توفرهم على محل للمخابرة معهم أو اإلقامة في البلد المقصود.
ويطبق المقطع السابق مع مراعاة مقتضيات األمن العمومي للبلد المقامة فيه الدعوى على
األشخاص المعنويين المؤلفة مؤسساتهم أو المررخص لهم وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين.
اجلزء الثاني
التعاون القضائي املتبادل
تبليغ الرسوم القضائية وغري القضائية
الفصل 8
تبلغ على الطريق الديبلوماسية العادية الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا
المدنية والتجارية والجنائية والمعدة لألشخاص المقيمين بتراب أحد البلدين مع مراعاة
المقتضيات الجارية على تسليم المجرمين.
وال تحول مقتضيات هذا الفصل دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين مباشرة بتبليغ
الرسوم القضائية وغير القضائية المعدة لرعايا كل منها بواسطة ممثليهما الديبلوماسيين أو
القنصليين ،وتحدد جنسية الشخص المرسل إل يه الرسم في حالة تنازع القوانين طبقا لقانون البلد
الذي يجب أن يتم فيه التبليغ.
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الفصل 1
ال تترجم الرسوم القضائية وغير القضائية غير أن الرسالة أو ورقة اإلرسال تحرر بلغة
السلطة المطلوب منها ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
السلطة الصادر عنها الرسم؛
نوع الرسم المعنى باألمر؛
االسم العائلي وصفة الطرفين؛
االسم العائلي وعنوان المرسل إليه؛
وصف المخالفة في القضايا الجنائية.
الفصل 5
إذا كانت السلطة المطلوب منها غير مختصة فإنها تسلم الرسم حتما إلى السلطة المختصة
وتشعر بذلك في الحين السلطة الطالبة على الطريق الدبلوماسية.
الفصل 2
تقتصر السلطة المطلوب منها على إنجاز تسليم الرسم إلى الموجه إليه.
وإذا قبل هذا األرخير الرسم عن طواعية فإن إثبات التسليم يتم إما بواسطة توصيل مؤرخ
وموقع عليه من طرف المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوب منها تثبت التسليم
وطريقته وتاريخه وتوجه كل من الوثيقتين مباشرة إلى السلطة الطالبة.
وإذا تعذر تسليم الرسم لسبب ما فإن السلطة المطلوب منها تعيده فورا إلى السلطة الطالبة
مع بيان السبب الذي حال دون تسليمه.
الفصل 7
ال يترتب عن تسليم الرسوم القضائية وغير القضائية إرجاع أي صائر.
الفصل .
ال تحول مقتض يات الفصول السابقة في القضايا المدنية والتجارية دون إمكانية قيام
المعنيين باألمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين بالعمل في أحد البلدين على تبليغ وتسليم
جميع الرسوم إلى األشخاص المقيمين بهذا البلد ،ويجب أن ينجز التبليغ والتسليم تبعا للكيفيات
المعمول بها في البلد الواجب فيه إنجازهما.
تسليم اإلنابات القضائية وتنفيذها
الفصل 6
تتولى السلطات العدلية تنفيذ اإلنابات القضائية في القضايا المدنية والتجارية الواجب
تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين ،وتسلم على الطريق الديبلوماسية العادية.
وإذا كانت السلطة المطلو ب منها غير مختصة فإنها تقوم حتما بتسليم اإلنابة القضائية إلى
السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة بذلك على الفور.
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وال تحول مقتضيات هذا الفصل دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بالعمل مباشرة
بواسطة ممثليهما الديبلوماسيين أو القنصليين على تنفيذ اإلنابات القضائية المتعلقة باالستماع إلى
رعاياهما وتحدد جنسية الشخص المطلوب االستماع إليه في حالة تنازع القوانين وفقا لقانون
البلد الذي يجب أن تنفذ فيه اإلنابة القضائية.
الفصل 46
إن اإلنابات القضائية في الميدان الجنائي الواجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين
تسلم على الطريق الدبلوماسية وتنفذها السلطات القضائية.
وإذا كانت السلطة القضائية المطلوب منها غير مختصة فإنها تسلم اإلنابات القضائية حتما
إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك في الحين السلطة الطالبة على الطريق الديبلوماسية.
ويمكن توجيه اإلنابات القضائية مباشرة في حالة االستعجال ويتم إرجاعها في جميع
الحاالت على الطريق الديبلوماسية.
الفصل 44
يجوز للسلطة المطلوب منها أن تمتنع من تنفيذ إنابة قضائية إذا كانت ال تدرخل في
ارختصاصها حسب القانون المعمول به في بالدها أو إذا كان من شأنها أن تمس بالسيادة أو
السالمة أو األمن العمومي للبلد الواجب تنفيذ اإلنابة القضائية في ترابه.
الفصل 46
يدعى األشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور وفقا لمسطرة البلد المطلوب منه ،وإذا
امتنعوا من االستجابة لهذا اإلعالم وجب أن تستعمل السلطة المطلوب منها وسائل اإلكراه
المنصوص عليها في قانون بلدها.
الفصل 48
يجب أن تقوم السلطة المطلوب منها بما يلي بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة:
 -2تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا للكيفيات المحددة من طرف السلطة القضائية الطالبة إذا
كانت هذه الكيفيات غير منافية لتشريع بالدها؛
 -1اطالع السلطة الطالبة في الوقت المناسب على تاريخ ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية
لتتمكن األطراف المعنية باألمر من الحضور في عين المكان وفقا لتشريع البلد
المطلوب منه.
الفصل 41
يجب أن تكون اإلنابات القضائية مشفوعة بترجمة إلى لغة السلطة المطلوب منها .ويشهد
بصحة هذه الترجمة مترجم محلف أو مترجم تقبل يمينه طبقا لقوانين البلد الطالب.
الفصل 45
ال يترتب عن تنفيذ اإلنابات القضائية إرجاع أي صائر باستثناء ما يتعلق بأجور الخبراء.

11.

حضور الشهود يف القضايا اجلنائية
الفصل 42
إذا كان الحضور الشخصي ألحد الشهود الزما في قضية جنائية فإن حكومة البلد الذي
يقيم فيه الشاهد تلزمه باالستجابة لالستدعاء الموجه إليه .ويكون في هذه الحالة التعويض عن
السفر واإلقامة المحسوب ابتداء من محل إقامة الشاهد مساويا على األقل للتعويضات الممنوحة
وفقا للتعاريف واألنظمة المعمول بها في البلد الذي يجب أن يتم فيه االستماع إليه ،وتدفع له
السلطات القنصلية للبلد الطالب بناء على طلبه تسبيق صوائر السفر كال أو بعضا.
وكل شاهد كيفما كانت جنسيته استدعى ألحد البلدين وحضر عن طواعية أمام قضاة البلد
اآلرخر ال تمكن متابعته أو اعتقاله من أجل أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته تراب الدولة
المطلوب منها .وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثالثين يوما على التاريخ الذي ينتهي فيه اإلدالء
بالشهادة وتكون فيه من الممكن عودة الشاهد.
الفصل 47
ترسل على الطريق الدبلوماسية طلبات توجيه الشهود المعتقلين.
ويستجاب لهذا الطلب ما لم تحل دون ذلك اعتبارات رخصوصية وبشرط إرجاع المعتقلين
المذكورين في أجل قصير.
اجلزء الثالث
تنفيذ األحكام يف القضايا املدنية والتجارية
الفصل 4.
إن األحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو في إيطاليا بخصوص القضايا
المدنية والتجارية يتم تنفيذها في تراب البلد اآلرخر إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ) إذا كان الحكم صادرا عن محكمة مختصة تب عا لقواعد القانون الدولي المقبولة في البلد
المنفذ فيه الحكم ما عدا في حالة تخل محقق من طرف المعني باألمر؛
ب) إذا تم بكيفية قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور؛
ج) إذا كان الحكم قد اكتسب تبعا لقانون البلد الصادر فيه قوة الشيء المحكوم فيه أو كان
قابال للتنفيذ؛
د) إذا كان الحكم ال ينص على ما يخالف األمن العمومي للبلد المطلوب فيه أو مبادئ
القانون العام المطبقة بهذا البلد .ويجب أن ال يكون منافيا كذلك لحكم قضائي صادر في هذا البلد
ومتوفر بالنسبة إليه على قوة الشيء المحكوم فيه؛
هـ) إذا لم تعرض على أية محكمة من محاكم الدولة المطلوب منها دعوى بين نفس
الخصوم وحول نفس الموضوع قبل تقديم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب
تنفيذه.
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الفصل 46
ال يمكن أن يترتب عن األحكام المشار إليها في الفصل السابق أي تنفيذ إجباري من لدن
سلطات البلد اآلرخر و ال أي إجراء عمومي من طرف هذه السلطات مثل التقييد أو التضمين أو
التصحيح في السجالت العمومية إال بعد التصريح بقابلية تنفيذ األحكام المذكورة في هذا البلد.
الفصل 66
تنفذ األحكام استجابة لطلب كل طرف معني باألمر من لدن السلطة المختصة وفقا لقانون
البلد المطلوب فيه التنفيذ.
ويجري على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 64
تقتصر السلطة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه متوفرا على
الشروط المقررة في الفصول السابقة ليكتسب بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه.
وتقوم حتما بهذه الدراسة وتعمل على إثبات نتيجتها في الحكم.
وإذا قبلت السلطة المختصة تنفيذ الحكم أمرت عند االقتضاء باتخاذ التدابير الالزمة
ليستفيد الحكم األجنبي من نفس اإلشهار كما لو صدر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.
ويمكن أن يقبل تنفيذ الحكم بصفة جزئية من أجل أحد األسباب الصادر بشأنها الحكم
األجنبي.
الفصل 66
يلزم التنفيذ جميع األطراف المعنية باألمر ويعمل به في جميع أنحاء البلدان المطبقة فيها
هذه المقتضيات.
ويساعد على أن يكون نفس المفعول للحكم القابل للتنفيذ ابتداء من تاريخ الحصول على
األمر بالتنفيذ فيما يخص تدابير التنفيذ كما لو كان صادرا عن المحكمة التي أصدرت األمر
بالتنفيذ في تاريخ الحصول على هذا األمر.
الفصل 68
إن الطرف الذي يستند إلى قوة حكم قضائي أو يطالب بتنفيذه يجب أن يقدم:
أ) نسخة للحكم تتوفر فيها الشروط الالزمة لصحتها؛
ب) النسخة األصلية لوثيقة تبليغ الحكم أو كل عقد يقوم مقام التبليغ؛
ج) شهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت أن الحكم لم يقدم بشأنه أي طعن؛
د) نسخة صحيحة من االستدعاء الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور أمام
المحكمة؛
هـ) ترجمة شاملة لألوراق المذكورة أعاله يشهد بصحتها مترجم محلف.
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الفصل 61
تجري على االعتراف ات بالقرارات التحكيمية وتنفيذها مقتضيات اتفاقية نيويورك التي
وضعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  20يونيه  2643وصادق عليه الطرفان المتعاقدان.
الفصل 65
إن العقود الصحيحة والسيما العقود التوثيقية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية
تنفيذها في ا لبلد اآلرخر من طرف السلطة المختصة وفقا لقانون البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.
وتقتصر السلطة المذكورة على التحقق مما إذا كانت العقود تتوفر على الشروط الالزمة
لصحتها في البلد الذي تم فيه التوصل بها ومما إذا كانت المقتضيات المطلوب تنفيذها ال تتنافى
مع األمن العمومي للبلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 62
إن الرهون الترابية التعاقدية المبرمة في أحد البلدين تقيد ويكون لها مفعول في البلد اآلرخر
إذا كانت صحة العقود المتضمنة لمقتضياتها قد أثبتتها السلطة المختصة وفقا لقانون البلد الذي
يطلب فيه التنفيذ .وتقتصر السلطة ال مذكورة على التحقق مما إذا كانت العقود وسندات التوكيل
المتممة لها تتوفر على جميع الشروط الالزمة لصحتها في البلد الذي تم فيه تلقيها.
وتطبق كذلك المقتضيات السابقة على عقود الموافقة على الحذف أو التخفيض المبرمة في
أحد البلدين.
الفصل 67
تطبق مقتضيات هذا الجزء كيفما كانت جنسية األطراف.
الفصل 6.
تطبق جميع مقتضيات هذه االتفاقية على األشخاص الذاتيين وعلى األشخاص المعنويين
المؤلفة مؤسساتهم وفقا للقوانين المعمول بها في المغرب وإيطاليا والكائنة مراكزها األساسية
في أحد هذين البلدين.
اجلزء الرابع
تسليم اجملرمني
الفصل 66
يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما على وجه التبادل طبق القواعد والشروط المحددة في
الفصول التالية األفراد الذين يكونون عند وجودهم بتراب إحدى الدولتين متابعين أو محكوما
عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة األرخرى.
الفصل 86
ال يسلم أحد الطرفين المتعاقدين رعاياه إلى الطرف المتعاقد اآلرخر .وتحدد صفة هؤالء
الرعايا في فترة ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها.
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غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يلتزم ما دام مختصا بالحكم بالعمل على متابعة
رعاياه الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة األرخرى مخالفات يعاقب عنها بمثابة جرائم أو
جنح في الدولتين إذا وجه له الطرف اآلرخر على الطريق الدبلوماسية طلبا للمتابعة مشفوعا
بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات التي يتوفر عليها ،ويخطر الطرف الطالب بمآل طلبه.
الفصل 84
يطبق التسليم على األشخاص اآلتي ذكرهم:
 -2األشخاص المتابعون من أجل جرائم أو جنح معاقب عنها في قوانين الطرفين
المتعاقدين بعقوبة سجن لمدة سنتين على األقل؛
 -1األشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح معاقب عنها في قانون الدولة
المطلوبة إما حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سجن لمدة ستة
أشهر على األقل.
وإذا كان ت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عنها باإلعدام في تشريع الدولة
الطالبة فإن هذه العقوبة تعوض بالعقوبة المقررة لنفس المخالفة في تشريع البلد المطلوب منه.
الفصل 86
ال يررخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم يعتبرها الطرف
المطلوب منه جريمة سياسية أو فعال مرتبطا بمثل هذه الجريمة.
وألجل تطبيق هذه االتفاقية فإن االعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد أسرته ال
يعتبر جريمة سياسية.
الفصل 88
ال يررخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم تنحصر في
اإلرخالل بواجبات عسكرية.
الفصل 81
إن التسليم يررخص فيه في ميدان األداءات والضرائب والجمارك والصرف طبق الشروط
المنصوص عليها في هذه االتفاقية إذا ما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو
صنف من الجرائم المعينة على وجه التخصيص.
الفصل 85
يرفض التسليم:
أ) إذا كانت الجرائم المطل وب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها؛
ب) إذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها؛
ج) إذا تم لسبب ما انقضاء الدعوى أو العقوبة تبعا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف
المطلوب منه عند التوصل بطلب التسليم؛
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د) إذا ارتكبت الجرائم رخارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة
وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم ال يررخص في المتابعة عن نفس الجرائم المرتكبة من
لدن شخص أجنبي رخارج ترابه.
ويمكن أن يرفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب منها
التسليم أو صدر بشأنها حكم في دولة ثالثة.
الفصل 82
يقدم الطلب كتابة على الطريق الديبلوماسية ويدعم بالمستندات التالية:
أ) أصل أو نسخة صحيحة إما لمقرر حكم تنفيذي أو ألمر بإلقاء القبض أو أية وثيقة أرخرى
لها نفس القوة القضائية وتسلم طبق الكيفيات المقررة في قانون الطرف طالب التسليم؛
ب) عرض لألفعال التي طلب من أجلها التسليم وبيان دقيق لزمان ومكان اقترافها
ووصفها القانوني ومراجع النصوص القانونية المطبقة عليها؛
ج) نسخة من النصوص القانونية المطبقة والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه وجميع
المعلومات األرخرى الكفيلة بتحديد هويته وجنسيته.
الفصل 87
يتم في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة الطالبة إلقاء القبض في
المؤقت في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المبينة في الفقرة (أ) من الفصل .81
ويوجه طلب إلقاء القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها
التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
«أنتربول» أو بأية وسيلة أرخرى تترك حجة مكتوبة.
ويجب أن ينص الطلب على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
الفصل  81ويشير إلى العزم على إرسال طلب التسليم .وتبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها
التسليم وزمان ومكان اقترافها والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه ،وتخبر السلطة الطالبة
على الفور بمآل طلبها.
الفصل 8.
يمكن أن يوضع حد إللقاء القبض المؤقت إذا لم تتوصل الحكومة المطلوب منها التسليم
بعد مرور  80يوما على إلقاء القبض بطلب التسليم والوثائق المبينة في الفصل .81
وال يتعرض باإلفراج على إلقاء القبض من جديد وال على التسليم إذا وصل طلب التسليم
فيما بعد.
الفصل 86
إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية لتمكين الطرف المطلوب
منه التسليم من أن يتخذ مقررا مطابقا لهذه االتفاقية فإن هذا الطرف األرخير يطلب المعلومات
التكميلية الالزمة ويسوغ له أن يحدد أجال للحصول على هذه المعلومات.
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الفصل 16
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في آن واحد إما ألجل نفس األفعال أو ألجل أفعال
مختلفة فإن الدولة المطلوب منها التسليم تبت في األمر بحرية مع اعتبار جميع الظروف
والسيما إمكانية القيام استقباال بتسليم فيما بين الدول الطالبة وتواريخ الطلبات والخطورة النسبية
للجرائم ومكان ارتكابها.
الفصل 14
إن جميع األشياء المتأصلة من الجريمة أو الممكن استعمالها وسائل لإلثبات والموجودة
في حوزة الفرد المطلوب تسلي مه وقت إلقاء القبض عليه أو التي يعثر عليها فيما بعد تحجز
بطلب من الدولة الطالبة وتسلم إليها إذا كان األمر يقتضي تسليم المعني باألمر.
ويباشر تسليم هذه األشياء ولو كان يتعذر تسليم الفرد المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير في هذه األشياء التي يجب إذا كانت هذه الحقوق
ثابتة ،أن ترجع في أقرب وقت ممكن وبدون صائر إلى الدولة المطلوب منها التسليم بعد انتهاء
المتابعات المجراة في الدولة طالبة التسليم.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا رأت في ذلك
فائدة إلجراء مسطرة جنائية .ويسوغ لها كذلك أن تحتفظ لنفسها عند تسليم هذه األشياء بالحق
في استرجاعها لنفس السبب مع التعهد بإرجاعها بمجرد ما يتيسر ذلك.
الفصل 16
تخبر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة على الطريق الديبلوماسية بمقررها حول
التسليم.
ويدعم بأسباب كل رفض كلي أو جزئي.
ويتم في حالة القبول إشعار الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم.
وعند عدم حصول اتفاق في هذا الصدد يوجه الفرد المسلم على يد الدولة المطلوب منها
التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية التابعة للدولة طالبة التسليم.
ويجب مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع األرخير من هذا الفصل أن تعمل
الدولة الطالبة على تلقي الفرد الواجب تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهر واحد يبتدئ من
التاريخ المحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل .ويطلق سراح الفرد بعد انصرام
هذا األجل وال تمكن فيما بعد المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.
وإذا حالت ظروف استثنائية دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه فإن الدولة المعنية
باألمر تخبر الدولة األرخرى بذلك قبل انصرام األجل .وتتفق الدولتان على تاريخ آرخر للتسليم
وتطبق مقتضيات المقطع السابق.
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الفصل 18
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة منها التسليم
من أجل جريمة غير الجريمة المقدم بشأنها طلب التسليم وجب أن تبت هذه الدولة األرخيرة في
الطلب المذكور وتشعر الدولة الطالبة بقرارها حول التسليم طبق الشروط المنصوص عليها في
المقطعين  2و 1من الفصل  ، 13غير أن تسليم المتهم يؤجل في حالة القبول إلى أن تنتهي
محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم.
ويباشر التسليم في موعد يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل  11وتطبق حينئذ
المقطعات  1و 4و 1من الفصل المذكور.
وال يتعرض بمقتضيات هذا الفصل على إمكانية توجيه المعني باألمر موقتا للمثول أمام
السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن يتم إرجاعه بمجرد ما تبت السلطات المذكورة
في األمر.
الفصل 11
إن الشخص الذي يكون قد تم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن
يعتقل لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة سابقة للتسليم غير الجريمة المطلوب بشأنها التسليم ما عدا
في األحوال التالية:
 -2إذا لم يغادر الفرد المسلم في ظرف الثالثين يوما الموالية لإلفراج النهائي عنه تراب
الدولة المسلم إليها مع قدرته على القيام بذلك أو إذا ما رجع إليه بعد مغادرته إياه؛
 -1إذا ما وافقت الدولة التي سلمت الفرد على ذلك قدم طلب في هذا الصدد يكون مشفوعا
بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل  81وبمحضر قضائي يتضمن
تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويشار فيه إلى اإلمكانية المخولة إليه
لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.
وإذا غيرت الصفة المخولة للفعل اإلجرامي رخالل المسطرة فإن الفرد المسلم ال يتابع وال
يحاكم إال إذا كانت العناصر المتألفة منها الجريمة الموصوفة من جديد تسمح بالتسليم.
الفصل 15
تكون موافقة الدولة المطلوب منها التسليم الزمة لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى
دولة أرخرى الشخص الذي يكون قد تم تسليمه إليها ماعدا في الحالة التي يمكث فيها المعني
باألمر في تراب الدولة طالبة التسليم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو أن
يكون قد عاد إليها طبق نفس الشروط.
الفصل 12
يررخص بطلب موجه على الطريق الديبلوماسية في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين
لتسليم شخص إلى الطرف اآلرخر ،ويدعم هذا الطلب بالمستندات الضرورية إلثبات أن األمر

155

يتعلق بجريمة يترتب عنها التسليم ،وال تراعى الشروط المنصوص عليها في الفصل 14
المتعلقة بمقدار العقوبات.
وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات التالية:
 -2إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تشعر بذلك الدولة التي تعبر الطائرة
ترابها وتشهد بوجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل ،81
ويترتب عن هذا التبليغ في حالة نزول طارئ مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت
المنصوص عليه في الفصل  84وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا للعبور طبق الشروط
المقررة في المقطعات السابقة؛
 -1إذا قرر نزول وجب أن توجه الدولة طالبة التسليم طلبا ألجل العبور؛
وإذا التمست الدولة المطلوب منها العبور تسليم الفرد إليها أمكن تأجيل العبور إلى أن تتم
محاكمة الشخص المطلوب من طرف هذه الدولة.
الفصل 17
إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة طالبة التسليم مع العلم أن الدولة
المطلوب منها التسليم ال تطالب ال بصوائر المسطرة وال بصوائر االعتقال.
اجلزء اخلامس
تبادل النسخ املوجزة من السجل القضائي
الفصل 1.
يعلم الطرفان ال متعاقدان بعضهما بعضا على سبيل التبادل باألحكام التي تصدرها
السلطات القضائية التابعة لكل واحد منهما ضد رعايا الطرف اآلرخر من أجل جرائم أو جنح
وكذا بالتدابير المتخذة بعد صدور هذه األحكام.
وتوجه هذه اإلعالمات على الطريق الديبلوماسية.
غير أنه يسوغ في حالة االست عجال تبليغ هذه اإلعالمات بواسطة المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية «أنتيربول«.
اجلزء السادس
الفصل 16
يستفيد رعايا كل بلد من البلدين في تراب البلد اآلرخر من المساعدة القضائية على غرار
المواطنين أنفسهم بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد المطلوبة فيه المساعدة القضائية.
الفصل 56
تسلم شهادة عدم كفاية الموارد إلى الطالب من لدن السلطات التابع لها محل إقامته
االعتيادي إذا كان مقيما بتراب أحد البلدين ،وإذا كان المعني باألمر مقيما ببلد آرخر سلم هذه
الشهادة قنصل بلده المختص من الوجهة الترابية.
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وإذا كان المعني باألمر مقيما بالبل د الذي يقدم فيه الطلب جاز السعي في الحصول على
بيانات تكميلية لدى سلطات البلد الذي ينتمي إليه.
اجلزء السابع
مقتضيات عامة
الفصل 54
يصادق على هذه االتفاقية ويعمل بها بمجرد تبادل وثائق المصادقة الذي يجب أن يتم في
أقرب وقت ممكن.
وتطبق هذه االتفاقية على الجرائم والجنح المرتكبة بعد تاريخ درخولها في حيز التطبيق.
غير أنه يجوز للطرفين المتعاقدين السماح بالتسليم من أجل الجرائم والجنح المرتكبة قبل إبرام
هذه االتفاقية تبعا لتشريع كل دولة من الدولتين.
ويبقى العمل جاريا بها إلى انصرام سنة واحدة تبتدئ من اليوم الذي يعلن فيه أحد الطرفين
المتعاقدين عن الرغبة في فسخها.
وثقة بذلك وقع المندوبان المفوضان على هذه االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل
وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم المجرمين ووضعا عليها رخاتميهما.
وحرر بروما يوم  21يبراير  2642في نظيرين أصليين.
عن المغرب:
وزير الشؤون الخارجية،
اإلمضاء :يوسف بلعباس التعارجي.
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عن إيطاليا:
وزير الشؤون الخارجية،
اإلمضاء :الدو مورو.

سويسرا

15.
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ظهري شريف رقم  4864816صادر يف  65من رجب  8( 4168أكتوبر )6666
بنشر االتفاقية املوقعة بالرباط يف  41يوليو  6666بني اململكة املغربية
1
وسويسرا بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم
الحمد هللا وحده،
الطابع الشريف –بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أ سماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعة بالرباط في  21يوليو  1000بين المملكة المغربية وسويسرا
بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بالرباط في 21
يوليو  1000بين المملكة المغربية وسويسرا بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم.
وحرر بمراكش في  14من رجب  8( 2118أكتوبر .)1001
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية وسويسرا بشأن
نقل األشخاص احملكوم عليهم إن اململكة املغربية
إن المملكة المغربية
والكونفدرالية السويسرية؛
حرصا منهما على تطوير عالقات الصداقة والتعاون في المجال القضائي بين الدولتين؛
ورغبة منهما في تسوية المسائل المتعلقة بنقل األشخاص المحكوم عليهم وذلك باتفاق
مشترك؛
ورغبة منهما في تمكين األشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة أو
التدابير السالبة للحرية دارخل وطنهم ،قصد تسهيل إدماجهم االجتماعي؛

 - 1الجريدة الرسمية عدد  4030بتاريخ  1ذي الحجة  1( 2118فبراير  )1008ص .431
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وإذ تعقدان العزم في هذا االتجاه ،على إرساء تعاون متبادل على أوسع نطاق ،فيما يتعلق
بنقل األشخاص المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ،وفقا للقواعد والشروط المحددة
في هذه االتفاقية؛
اتفقتا على المقتضيات التالية:
الباب األول
املقتضيات العامة
املادة األوىل
التعاريف
يقصد في هذه االتفاقية بعبارة:
أ– "اإلدانة"  ،كل عقوبة أو تدبير سالب للحرية أصدرته إحدى المحاكم لفترة محددة أو
غير محددة بسبب ارتكاب جريمة؛
ب" -الحكم" ،كل مقرر قضائي قضى بإدانة؛
ج" -دولة اإلدانة" ،الدولة التي تمت بها إدانة الشخص الذي يمكن نقله منها أو التي نقل
منها؛
د" -دولة التنفيذ"  ،الدولة التي يمكن نقل المحكوم عليه إليها أو التي نقل إليها وذلك لقضاء
العقوبة؛
هـ" -الشخص المحكوم عليه"  ،كل شخص موضوع إدانة انتهائية ،ويوجد في وضعية
اعتقال في تراب إحدى الدولتين.
املادة الثانية
املبادئ
 -2تتعهد الدولتان ضمن الشروط المحددة في هذه االتفاقية بتبادل التعاون على أوسع نطاق
ممكن في مجال نقل األشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين نحو الدولة األرخرى
لقضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه.
 -1ولهذه الغاية يمكن لكل من الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني ،عند قصر سن
المحكوم عليه ،أو اعتبارا لوضعيته الصحية أو العقلية ،أن يعبر لدولة التنفيذ أو لدولة اإلدانة
عن رغبته في االنتقال عمال بهذه االتفاقية.
 -8يقدم طلب النقل إما من طرف دولة اإلدانة أو من طرف دولة التنفيذ.
 -1كل شخص محكوم عليه تنطبق عليه هذه االتفاقية ،يجب إرخباره من طرف دولة اإلدانة
بما تخوله له هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده قصد تنفيذ اإلدانة.
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املادة الثالثة
أسباب الرفض

يمكن رفض طلب النقل:
أ -إذا كانت الوقائع التي أدت إلى اإلدانة لها عالقة بجرائم تعتبر من طرف دولة التنفيذ إما
جرا ئم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية أو بجرائم جبائية.
ب -إذا كانت الجريمة التي أدت إلى إدانة الشخص تعتبر من طرف إحدى الدولتين جريمة
عسكرية.
ج -إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن النقل من شأنه أن يمس بسيادتها ،بأمنها ،بنظامها العام
أو بمصالحها األساسية.
د -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ إما ببراءة المعني أو بمؤارخذته.
ه -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ.
و -إذا استفاد الشخص المحكوم عليه من العفو أو العفو الشامل دارخل دولة اإلدانة أو دولة
التنفيذ.
ز -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ.
ح -إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
ط -إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
ي -إذا لم يسدد المحكوم عليه – في النطاق الذي تراه دولة اإلدانة مناسبا – ما بذمته من
غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيفما كان نوعها والمحكوم بها عليه.
املادة الرابعة
شروط النقل
ال يمكن أن يتم النقل بمقتضى هذه االتفاقية إال ضمن الشروط التالية:
أ -يجب أن يكون الشخص المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ.
ب -يجب أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابال للتنفيذ.
ج -يجب أن ال تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة عند تقديم طلب
النقل ،غير أنه يمكن في حاالت استثنائية للدولتين التررخيص بذلك رغم أن المدة المتبقية تقل عن
سنة.
د -يجب أن يوافق الشخص المحكوم عليه على نقله وذلك عن طواعية وإدراك تام باآلثار
القانونية المترتبة عن ذلك.
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عندما يكون الشخص المحكوم عليه قاصرا أو اعتبارا لحالته الصحية أو العقلية أو عندما
ترى إحدى الدولتين ضرورة ذلك ،فيجب أن يوافق الممثل القانوني للشخص المحكوم عليه على
النقل عن إدراك تام باآلثار القانونية المترتبة عنه.
ه -يجب أن تكون األفعال التي أدت إلى اإلدانة تشكل جريمة معاقبا عليها في تشريع دولة
التنفيذ أو تشكل جريمة إذا ما ارتكبت فوق ترابها.
و -يجب أن تتفق كل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ على النقل.
الباب الثاني
املسطرة
املادة اخلامسة
طرق التواصل
 -2توجه الطلبات من وزارة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة العدل بالدولة المطلوبة وترد
األجوبة بنفس الطرق وفي أقرب اآلجال.
 -1تعين كل دولة الجهة المختصة وتشعر الدولة األرخرى بها كتابة.
املادة السادسة
طلبات النقل واإلجابة عنها
 -2كل طلب نقل وكل جواب عنه يجب أن يكون كتابة.
 -1يتضمن الطلب على الخصوص بيان الهوية الكاملة للشخص المحكوم عليه ،عنوانه
بدولة التنفيذ وكذا محل اعتقاله.
 -8يتعين على الدولة المطلوبة إرخبار الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرارها بقبول أو
رفض طلب النقل.
 -1يجب إرخبار الشخص المحكوم عليه بما آل إليه ملفه وبكل قرار اتخذ من طرف إحدى
الدولتين في موضوع نقله.
املادة السابعة
الوثائق املعز ة للطلب
 -2تدلي دولة اإلدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية:
أ -نسخة مطابقة ألصل ا لحكم مع إشهاد بقوته التنفيذية وبالمقتضيات القانونية المطبقة.
ب -ملخص عن الوقائع توضح فيه ظروف الجريمة ،زمانها ،مكان ارتكابها.
ج -إيضاحات حول مدة اإلدانة وبداية العقوبة السالبة للحرية ،مع األرخذ بعين االعتبار مدة
االعتقال االحتياطي عند االقتضاء واإلشارة إلى كل إجراء من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة.
د -تصريح تتلقاه السلطة المختصة تثبت فيه موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني طبقا
للمادة .1
هـ -كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
 -1تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
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أ -وثيقة أو تصريح يثبت أن الشخص المحكوم عليه من رعاياها.
ب -نسخة من نص المقتضيات القانونية لدولة التنفيذ التي تفيد أن األفعال التي أدت إلى
اإلدانة تشكل جريمة بمقتضى قانون دولة التنفيذ أو تشكلها إذا ما ارتكبت فوق ترابها.
ج -وثيقة توضح طبيعة ومدة العقوبة التي يتعين قضاؤها بدولة التنفيذ بعد النقل وكذا
بإجراءات تنفيذها.
 -8يمكن لكل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ طلب الحصول على كل وثيقة أو إفادة تراها
ضرورية قبل إقدامها على تقديم الطلب أو من أجل اتخاذ قرار بقبول الطلب أو
رفضه.
املادة الثامنة
التأكد من موافقة احملكوم عليه
يجب على دولة اإلدانة أن تعطي لدولة التنفيذ اإلمكانية للتأكيد بواسطة موظف قنصلي أو
أي شخص آرخر يعين باتفاق مشترك من أن الموافقة على النقل تمت عن طواعية وإدراك تام
بكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانوينة.
املادة التاسعة
الرتاجع عن املوافقة على النقل
ال يمكن للشخص المحكوم عليه أن يتراجع عن طلبه بعد وقوع االتفاق بين الدولتين على
النقل.
املادة العاشرة
املعلومات املتعلقة بالتنفيذ
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم:
أ -إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها.
ب -إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة عقوبته.
ج -إذا طلبت دولة اإلدانة من دولة التنفيذ تقريرا رخاصا.
املادة احلادية عشرة
اإلعفاء من املصادقة
تعفى من إجراءات التصديق ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
املادة الثانية عشرة
اللغات
تحتفظ كل دولة بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة بها
مصحوبة بالترجمة للغتها أو إلحدى لغاتها الرسمية.
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املادة الثالثة عشرة
اخلفر واملصاريف
 -2تتكفل دولة التنفيذ بالحراسة إلنجاز عملية النقل.
 -1مصاريف النقل بما فيها مصاريف الحراسة تقع على عاتق دولة التنفيذ ما لم يتقرر
رخالف ذلك من طرف الدولتين.
 -8تقع المصاريف التي أنفقت فقط فوق تراب دولة اإلدانة على عاتق هذه الدولة.
 -1يمكن لدولة التنفيذ أن تطالب المحكوم عليه بإرجاع كل أو بعض مصاريف النقل.
الباب الثالث
آثار النقل
املادة الرابعة عشرة
آثار النقل بدولة اإلدانة
 -2يوقف تنفيذ الحكم في دولة اإلدانة عند تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة
التنفيذ .وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة دارخل دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة
تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من الالزم قضاؤها بدولة التنفيذ.
 -1ال يمكن لدولة اإلدانة أن تعمل على تنفيذ العقوبة عندما تعتبر دولة التنفيذ أنها انتهت.
املادة اخلامسة عشرة
آثار النقل بدولة التنفيذ
 -2اإلدانة المحكوم بها من طرف دولة اإلدانة قابلة للتنفيذ مباشرة بدولة التنفيذ.
 -1تتقيد دولة التنفيذ بالوقائع الثابتة وبالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في
مقرر اإلدانة.
 -8غير أنه إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارضان مع تشريع دولة التنفيذ ،فيمكن
لهذه األرخيرة مالءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة
للجرائم المماثلة؛ وهذه العقوبة أو التدبير يتطابقان قدر اإلمكان من حيث الطبيعة مع
ما تقرر تنفيذه بمقتضى حكم اإلدانة ،وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤديا من
حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز
الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.
 -1يخضع تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ لقانون هذه الدولة ،وهي وحدها المختصة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة بما في ذلك تلك المتعلقة بفترة اعتقال الشخص
المحكوم عليه.
املادة السادسة عشرة
آثار النقل
 -2ال يمكن الحكم من جديد دارخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات
هذه االتفاقية من أجل نفس األفعال التي كانت موضوع مقرر اإلدانة بدولة اإلدانة.
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 -1غير أنه يمكن اعتقال الشخص الذي تم نقله ،ومحاكمته ،وإدانته ،دارخل دولة التنفيذ من
أجل أفعال أرخرى غير تلك التي كانت موضوع مقرر اإلدانة بدارخل دولة اإلدانة إذا
كانت هذه األفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.
املادة السابعة عشرة
إيقاف تنفيذ العقوبة
 -2تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل قرار أو إجراء مسطري صادر فوق
ترابها يضع حدا للطابع التنفيذي للحكم.
 -1يجب على دولة التنفيذ وضع حد لتنفيذ اإلدانة بمجرد ما تشعر من طرف دولة اإلدانة
بكل مقرر أو إجراء ينزع عن الحكم طابعه التنفيذي.
املادة الثامنة عشرة
العفو والعفو الشامل
يمكن لكل دولة منح العفو والعفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لمقتضيات دستورها أو
لقواعدها القانونية األرخرى.
املادة التاسعة عشرة
مراجعة احلكم
لدولة اإلدانة وحدها الحق في أن تبت في كل طعن بالمراجعة قدم في مواجهة الحكم.
املادة العشرون
العبور
 -2إذا أرادت إحدى الدولتين نقل شخص محكوم عليه من بلد آرخر فإن الدولة األرخرى
تتعاون معها لتسهيل عملية العبور فوق ترابها .وعلى الدولة التي تعتزم القيام بهذا
العبور أن تشعر الدولة األرخرى مسبقا.
 -1يمكن لكل دولة رفض السماح بهذا العبور:
أ -إذا كان الشخص موضوع العبور أحد رعاياها،
ب -إذا كانت الجريمة التي تسببت في اإلدانة ال تشكل جريمة بمقتضى تشريعها.
الباب الرابع
املقتضيات اخلتامية
املادة الواحدة والعشرون
سريان مفعول االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية ويسري مفعولهما على مقررات اإلدانة الصادرة سواء قبل أو بعد
درخول االتفاقية حيز التطبيق.
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املادة الثانية والعشرون
عالقة االتفاقية مع باقي األوفاق
ال تؤثر هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الدولتين الناجمة عن اتفاقية تسليم المجرمين
واتفاقيات التعاون ا لدولية األرخرى في المجال الجنائي التي تتناول نقل األشخاص المحكوم
عليهم من أجل المواجهة أو اإلدالء بشهادة.
املادة الثالثة والعشرون
التشاور وتبادل وجهات النظر
 -2يمكن للسلطات المختصة بكل من الدولتين ،إذا ارتأت مصلحة في ذلك ،أن تعمد
شفويا أو كتابة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق هذه االتفاقية بصفة عامة أو
بخصوص حالة معينة.
 -1يمكن لكل دولة المطالبة بعقد اجتماع رخبراء يمثلون وزارتي الخارجية والعدل لكل من
الدولتين للتشاور بشأن النقط الناتجة عن تأويل وتطبيق هذه االتفاقية أو بشأن وضعية
معينة.
 -8تحل كل الخالفات عن طريق المفاوضات بين الدولتين.
املادة الرابعة والعشرون
التنفيذ املثقت والدخول حيز التنفيذ
 -2تطبيق هذه االتفاقية بصفة مؤقتة بمجرد التوقيع عليها.
 -1تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ
آرخر تبليغ يشهد باستيفاء اإلجراءات الدستورية المتطلبة في كل من الدولتين.
 -8أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
املادة اخلامسة والعشرون
اإللغاء
يمكن لكل من الدولتين في كل حين إلغاء هذه االتفاقية عن طريق إشعار رخطي موجه
للدولة األرخرى .ويسري مفعول اإللغاء بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التوصل باإلشعار
باإللغاء.
وإثباتا لذلك ،قام الموقعان أسفله ،والمفوض لهما قانونا بذلك من طرف حكومتيهما،
بالتوقيع على هذه االتفاقية.
وحرر بالرباط في  1000-04-21أصلين باللغتين العربية والفرنسية على اعتبار أن
النصين لهما نفس القوة اإلثباتية.
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عن المملكة المغربية:

عن الكونفدرالية السويسرية:

وزير العدل
عمر عزيمان

Ambassadeur de Suisse
Daniel Von Muralt

هوالندا

12.
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اتفاقية التعاون القضائي يف املادة اجلنائية
بني اململكة املغربية
ومملكة األراضي املنخفضة

1

إن المملكة المغربية ومملكة األراضي المنخفضة ،المشار إليهما ب "الطرفين"،
اعتباااراً لتعاونهمااا القااائم ،ورخاصااة التعاااون المبنااي علااى االتفاقيااة المبرمااة بااين المملكااة
المغربية ومملكة األراضي المنخفضة بخصوص ترحيل األشخاص المحكوم عليهم؛
ورغبة منهما في تطوير تعاونهما القضائي في المادة الجنائية،
اتفقتا على المقتضيات التالية:
املادة األوىل
جمال التطبيق
 -2يتعهاد الطرفااان بااأن يتبااادال وفقاا لمقتضاايات هااذه االتفاقيااة ،تقاديم المساااعدة القضااائية فااي
أوسااع نطاااق ،فااي جميااع المساااطر المتعلقااة بااالجرائم التااي يرجااع ارختصاااص زجرهااا للساالطات
القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.
 -1يمنح التعاون القضائي أيضا في الحاالت اآلتية:
أ) فااي الاادعاوى المدنيااة التابعااة للاادعاوى العموميااة مااا داماات المحكمااة الزجريااة لاام تباات
نهائيا ً في الدعوى العمومية؛
ب) في مساطر تبليغ الوثائق القضائية في مجال تنفيذ العقوبات.
 -8ال تطبق هذه االتفاقية بالنسبة لتنفيذ مقررات االعتقال وال بالنسبة لتنفيذ قرارات اإلدانة.
املادة الثانية
السلطات املختصة
تكون السلطات القضائية هي المختصة في تطبيق هذه االتفاقية بالنسبة للمملكة المغربية
ومملكة األراضي المنخفضة ،ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه
االتفاقية.
املادة الثالثة
حدود ورفض التعاون
 -2يمكن أن يرفض التعاون القضائي:
أ -إذا تعلّق األمر بجرائم ي عتبرها الطرف المطلوب ،جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة
بجرائم سياسية .غير أنه ،ولتطبيق هذه االتفاقية ،ال يعتبر المس بحياة رئيس دولة أحد

 1تم التوقيع على هذه االتفاقية بالرباط في  10شتنبر  ،1020وقد تم اعتمادها في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10
يناير  1022والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح أبريل  ،1022ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
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الطرفين أو أحد أفراد عائلته جريمة سياسية ،باإلضافة إلى الجرائم المشار إليها في
االتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بين الطرفين والتي تستثني الطابع السياسي؛
ب -إذا تعلق األمر بالجرائم العسكرية التي ال تدرخل في نطاق جرائم الحق العام؛
ج -إذا اعتبر الطرف المطلوب أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته أو أمنه أو
نظامه العام أو مصالح أساسية أرخرى لبالده.
 -1ال يمكن رفاض التعااون القضاائي  ،فقاط ألن الطلاب يتعلاق بجريماة يعتبرهاا الطارف
المطلوب جريمة ضريبية.
 -8ال يمكن رفض الطلاب بعلاة أن تشاريع الطارف المطلاوب ال يفارض نفاس الناوع مان
الرساوم أو الضارائب ،أو ال يتااوفر علاى نفااس الناوع مان التنظاايم فاي مجااال الرساوم والضاارائب
أو الجمارك والصرف المعمول به لدى الطرف الطالب.
 -1ال يثير الطرف المطلوب السر البنكي كسبب لرفض أي تعاون يتعلاق بطلاب التعااون
القضائي.
 -4قباال رفااض التعاااون القضااائي ،ياادرس الطاارف المطلااوب إمكانيااة ماانح التعاااون وفااق
الشروط التي يراها ضرورية .وينفذه إذا وافق عليها الطرف الطالب.
 -1يعلل كل رفض أو تأجيل للتعاون القضائي ،ويشعر الطرف الطالب بذلك.
املادة الرابعة
مضمون طلبات التعاون
 -2يجب أن تتضمن طلبات التعاون المعلومات اآلتية:
أ) تعيين السلطة المصدرة للطلب ،بما في ذلك بياناتها الشخصية؛
ب) موضااوع وساابب الطلااب بمااا فيااه عاارض مااوجز للوقااائع وتاااريخ وقوعهااا ومكااان
ارتكابها ،وكذا وصف للمسطرة القضائية التي يتعلق بها الطلب؛
ج) النصوص التي تجرم األفعال وكذا جميع النصوص المطبقة األرخرى؛
د) هوية وجنسية الشخص موضوع المسطرة قدر اإلمكان؛
هـ) اسم وعنوان المرسل إليه عند االقتضاء.
 -1يمكن أن تتضمن طلبات التعاون أيضا:
أ) المطالبة بالتقيد بالسرية تطبيقا للمادة الحادية عشرة؛
ب) تفاصيل كل مسطرة رخاصة يرغب الطرف الطالب أن يتم التنفيذ وفقها؛
ج) اآلجال الممنوحة للتوصل بالرد على الطلب وأسباب ذلك.
املادة اخلامسة
لغة طلبات التعاون
توجااه طلباااات التعااااون القضااائي والوثاااائق المرفقاااة بهاااا بلغااة الطااارف الطالاااب مرفقاااة
بترجمتها إلى لغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.
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املادة السادسة
تقديم طلبات التعاون
 -2تقدم طلبات التعاون كتابة أو بأي وسيلة أرخرى تترك أثرا كتابيا حساب الشاروط التاي
تمكاان الطاارف المتلقااي ماان التأكااد ماان صااحتها .وتوجااه مباشاارة ماان طاارف الساالطة المركزيااة
للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب .وترجع األجوبة بواسطة نفس القناة.
 -1يمكن للطرفين أن يتفقا على الحاالت والشروط التي توجه فيها طلبات التعاون
مباشرة من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب.
 -8إذا كانت السلطة التي أحيل عليها طلب التعاون غير مختصة للنظر فيه ،فعليها أن
توجهه تلقائيا إلى السلطة المختصة في بالدها ،وتشعر الطرف الطالب بذلك.
املادة السابعة
السلطات املركزية
بالنسبة للمملكة المغربية ،تكون وزارة العدل هي السلطة المركزية.
وبالنسبة لمملكة األراضي المنخفضة ،تكون السلطة المركزية هي إما وزير العدل
باألراضي المنخفضة أو وزير العدل بأروبا أو وزير العدل بكوراساو أو وزير العدل بـسنت
مارتين ،حسب البلد الذي يتعين فيه تنفيذ الطلب.
املادة الثامنة
مساطر تنفيذ طلبات التعاون
 -2تنفذ طلبات التعاون وفق تشريع الطرف المطلوب.
 -1يتقيااد الطاارف المطلااوب ،بناااء علااى طلااب الطاارف الطالااب ،بالشااكليات والمساااطر
المشار إليها صراحة من لدن هذا األرخير ،وما لم تتعارض هذه الشكليات والمسااطر ماع المباادئ
األساسية لقانون الطرف المطلوب.
 -8يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بتاريخ ومكاان تنفياذ طلاب التعااون إذا طلاب
منه ذلك صراحة .ويمكن للسالطات المختصاة للطارف الطالاب أو ممثلايهم أو األشاخاص المشاار
إليهم في الطلب وكذا األشخاص المعينين من لدن السلطة المركزية للطرف الطالب أن يحضاروا
التنفيذ إذا وافقت السلطات المختصة للطرف المطلوب على ذلك .
ويمكن لسلطات الطرف الطالب أو األشخاص المشار إليهم في الطلب أن يلتمسوا توجياه
أسئلة إلى الشاهد أو الخبير وذلك وفق ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب.
 -1إذا تعااذر تنفيااذ الطلااب أو تعااذر تنفيااذه كليااً ،تشااعر بااذلك ساالطات الطاارف المطلااوب،
فوراً سلطات الطرف الطالب ،وتشير إلى الشروط التاي يمكان فاي إطارهاا تنفياذ الطلاب .ويمكان
بعاد ذلااك لساالطات الطاارف الطالااب وساالطات الطاارف المطلااوب االتفاااق علااى المااآل الااذي يمكاان
إعطاؤه للطلب وإن اقتضى الحال إرخضاعه الحترام تلك الشروط.
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املادة التاسعة
تنفيذ طلبات التعاون من حيث الزمن
 -2ينفااذ الطاارف المطلااوب طلااب التعاااون فااي أقاارب اآلجااال مااع األرخااذ بعااين االعتبااار
اآلجال المسطرية أو غيرها والمحددة من قبل الطرف الطالب .يوضح هذا األرخيار أساباب تحدياد
هذا األجل.
 -1إذا اتضح أن األجل المحادد مان قبال الطارف الطالاب لتنفياذ طلباه ال يمكان احتراماه،
تقوم سلطات الطرف المطلاوب فاوراً بتحدياد الوقات الاذي تاراه ضاروريا ً لتنفياذ الطلاب .وتعارب
سلطات الطرف الطالب فوراً عن رغبتها فاي اإلبقااء علاى الطلاب علاى الارغم مان ذلاك .ويمكان
بعد ذلك لسلطتي الطرف الطالب والطارف المطلاوب أن تتفقاا علاى الماآل الاذي سايتم تخصيصاه
للطلب.
 -8يمكن للطرف المطلوب تأجيل التعاون إذا كان من شأن تنفياذ الطلاب عرقلاة بحاث أو
متابعات جارية.
املادة العاشرة
تبليغ نتائج تنفيذ طلبات التعاون
 -2يقوم الطرف المطلوب بتبليغ الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب وفق المسطرة
المنصوص عليها في تشريعه.
 -1يمكن للطرف المطلوب أن يكتفي بإرسال صور مستنسخة أو نسخة مطابقة لألصل
من الملفات أو الوثائق المطلوبة .غير أنه في حالة ما إذا التمس الطرف الطالب صراحة إرسال
أصول الوثائق فإن طلبه يلبى في حدود اإلمكانيات المتاحة.
 -8يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أو لممثليها ،عند حضور عملية التنفيذ،
وضمن ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب ،الحصول مباشرة على نسخة معتمدة مطابقة
لألصل من الوثائق المتعلقة بالتنفيذ.
 -1يمكن للطرف المطلوب تأجيل تسليم أشياء أو ملفات أو وثائق في حدود طلب
تسليمها ،إذا كانت ضرورية بالنسبة لمسطرة زجرية جارية.
 -4يرجع الطرف الطالب األشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب
التعاون ،في أقرب وقت ممكن ،إلى الطرف المطلوب ما لم يتنازل عنها هذا األرخير.
املادة احلادية عشرة
السرية والتخصص
 -2يحتاارم الطاارف المطلااوب الطااابع السااري لطلااب التعاااون ومحتااواه وفااق الشااروط
المقررة في تشريعه.
وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون المساس بطابعه السري ،يشعر الطرف
المطلوب الطرف الطالب ،الذي يقرر في تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.
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 -1ال يمكن للطرف الطالب أن يفشي أو يستعمل معلومة أو دليال قدم له أو حصل عليه
تطبيقا لهذه االتفاقية لغايات أرخرى ،غير تلك التي تم التنصيص عليها في الطلب ،دون الموافقة
المسبقة للطرف المطلوب.
 -8يمكن للطرف الذي قدم معلومات أو أدلة حسب كل حالة ،أن يطلب من الطرف
المرسل إليه تلك المعلومات واألدلة ،إرخباره بأوجه استعمالها.
املادة الثانية عشرة
الطلبات التكميلية للتعاون القضائي
 -2إذا تباااين رخاااالل تنفياااذ طلاااب التعااااون القضاااائي ،للسااالطة المختصاااة لااادى الطااارف
المطلوب ،أنه من الضروري القيام بأبحاث لم يكن منصوصا ً عليها صراحة في الطلاب ،والحاال
أنه يمكن أن تكون مفيدة إلثبات الوقائع ،تشعر سلطات الطارف المطلاوب فاورا سالطات الطارف
الطالب لتمكينها من تكملة طلبها.
 -1إذا تبين رخالل أو بعاد تنفياذ طلاب التعااون القضاائي ،للسالطة المختصاة لادى الطارف
الطالب ،أنه من الضروري القيام بأبحاث إضافية ،يمكنها تقديم طلب تكميلي لطلبهاا الساابق دون
أن تكون ملزمة بإعطاء معلومات سبق تقديمها في الطلب األصلي.
 -8في حالاة االساتعجال ،يمكان للسالطة المختصاة التاي تقادمت بطلاب التعااون القضاائي
وحضرت تنفيذه لادى الطارف المطلاوب ،أن توجاه طلباا تكميلياا للسالطة المختصاة لادى الطارف
المطلوب ،ما دامت تتواجد فوق إقليم ذلك الطرف.
املادة الثالثة عشرة
تقنية االتصال عن بعد
 -2في حادود ماا يسامح باه التشاريع الاوطني وكلماا أمكان ذلاك ،إذا تطلاب االساتماع إلاى
شااخص يتواجااد فااوق إقلاايم الطاارف المطلااوب كشاااهد أو رخبياار ماان طاارف الساالطات القضااائية
للطاارف الطالااب ،يمكاان للطاارف الطالااب أن يطلااب ماان الطاارف المطلااوب التااررخيص بااإجراء
االستماع الاذي تقاوم باه سالطة قضاائية تنتماي للطارف الطالاب بحضاور سالطة قضاائية للطارف
المطلوب عن طريق تقنية االتصال عن بعد ). (vidéo conférence
 -1يمكان للطاارفين االتفاااق علااى شااروط مفصاالة لالسااتماع بواسااطة تقنيااة االتصااال عاان
بعد ) (vidéo conférenceمع األرخذ باالعتبارلتشريعهما الوطني.
املادة الرابعة عشرة
حضور الشاهد أو اخلبري أمام الطرف الطالب
 -2إذا اعتبااار الطااارف الطالاااب أن الحضاااور الشخصاااي لشااااهد أو رخبيااار أماااام سااالطاته
القضااائية ضااروري ،فإنااه يشااار إلااى ذلااك ضاامن طلااب االسااتدعاء ويسااتدعي الطاارف المطلااوب
الشاهد أو الخبير للمثول.
يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بجواب الشاهد أو الخبير.
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 -1في الحالة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة ،يجب أن يشاار فاي الطلاب أو
االستدعاء إلى مبلغ التعويض التقديري الواجاب أداؤه للشااهد أو الخبيار ،وكاذا إلاى نفقاات السافر
واإلقامة الالزم استيفاؤها.
 -3بطلب من الشاهد أو الخبير ،يمكن للسلطة القضاائية للطارف الطالاب أن تمانح تسابيقا ً
بجزء أو بمجموع مصاريف السفر للتمكن من المثول أمام محكمتها.
 -1ال يمكن إرخضااع أي شااهد أو رخبيار لام يمتثال لالساتدعاء الموجاه إلياه ألي عقوباة أو
إكاراه ،ولااو كااان االسااتدعاء يحتااوي علااى أماار قضااائي ،مااا لاام يحضاار ماان تلقاااء نفسااه إلااى إقلاايم
الطرف الطالب .ويتم استدعاؤه من جديد وفق ما يقضي به القانون.
 -4يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالاب ونظيرتهاا لادى الطارف المطلاوب أن تتفقاا
علا ى تاادابير حمائيااة لفائاادة شاااهد أو رخبيار يكااون فااي حاجااة إلااى تلاك الحمايااة فااي حالااة اعتبارهااا
ضرورية.
املادة اخلامسة عشر ة
احلصانات
 -2ال يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية ألي شااهد أو رخبيار كيفماا كانات
جنسيته ،استدعي للمثول أمام السلطات القضائية للطارف الطالاب فاوق إقليماه مان أجال أفعاال أو
أحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب.
 -1ال يجاااوز متابعاااة أو اعتقاااال أو تقيياااد الحرياااة الشخصاااية ألي شاااخص كيفماااا كانااات
جنساايته ،اسااتدعي للمثااول أمااام الساالطات القضااائية للطاارف الطالااب بساابب أفعااال هااو موضااوع
متابعة من أجلها ،أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الطارف المطلاوب ولام تاتم اإلشاارة إليهاا فاي
االستدعاء الموجه إليه.
 -8تنتهي الحصانة المقررة في هذه المادة إذا كان بإمكاان الشااهد أو الخبيار أو الشاخص
المتااابع مغااادرة إقلاايم الطاارف الطالااب رخااالل رخمسااة عشاار( )24يومااا المواليااة لعاادول الساالطات
القضائية للطرف الطالب عن طلب حضوره ،وبقي فوق هذا اإلقليم أو عاد إليه بعد مغادرته.
املادة السادسة عشر ة
نقل األشخاص املعتقلني من أجل التعاون
 -2إذا ارتأى الطرف الطالب ضرورة الحضور الشخصي لشاخص معتقال لادى الطارف
المطلوب كشاهد أو من أجل إجاراء مواجهاة أو أي تادبير متعلاق بالبحاث ،يمكناه أن يطلاب نقلاه
مؤقتا فوق إقليمه ،شريطة إرجاعه رخالل األجل المحدد مان لادن الطارف المطلاوب وماع مراعااة
مقتضيات المادة الخامسة عشر إذا كانت مطبقة.
 -1إذا ارتأى الطرف الطالاب ضارورة للنقال المؤقات لشاخص معتقال فاوق إقليماه إلاى
إقليم الطرف المطلوب لكي يحضر بصافته شااهدا أو مان أجال إجاراء مواجهاة أو أي تادبير آرخار
ضروري للبحث ،يمكناه أن يطلاب نقلاه مؤقتاا ،شاريطة إرجاعاه فاور تنفياذ الطلاب وماع مراعااة
مقتضيات المادة الخامسة عشر إذا كانت مطبقة.
175

 -8يمكن رفض النقل المنصوص عليه في الفقرة األولى في الحاالت التالية:
أ( إذا كان حضور الشخص ضروريا ً في قضية زجرية جارية؛
ب( إذا كان من شأن نقله أن يؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛
ج( إذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون نقله؛
د( إذا طلب مثول الشخص شخصيا كشاهد ولم يوافق هذا األرخير على ذلك.
 -1النقاال المنصااوص عليااه فااي الفقاارتين األولااى والثانيااة يجااب أن يوافااق عليااه الطاارف
المطلوب.
املادة السابعة عشر ة
شروط إضافية لتطبيق املادة السادسة عشرة
من أجل تطبيق مقتضيات المادة السادسة عشرة:
أ -ترسل طلبات النقل والطيات المتعلقة بها من لدن السلطات المركزية للطرفين؛
ب -يحاادد االتفاااق بااين الساالطات المختصااة للطاارفين ،طاارق النقاال المؤقاات للشااخص،
واألجل الذي يجب إرجاعه رخالله إلى إقليم الطرف الذي كان معتقال فيه من قبل؛
ج -إذا كاناات موافقااة الشااخص المعنااي بالنقاال ضاارورية ،يقاادم فااورا الطاارف الااذي يكااون
الشخص معتقال فوق إقليمه تصريحا ً بهذه الموافقة أو نسخة منه؛
د -يبقى الشخص الذي تم نقله معتقالً فوق إقليم الطارف الاذي تام نقلاه إلياه ،إال فاي الحالاة
التي يطلب فيها الطرف اآلرخار إطاالق ساراحه .وتخصام مادة االعتقاال التاي قضااها فاوق إقلايم
الطرف الذي تم نقله إليه ،من مدة االعتقال التي يجب على المعني باألمر قضاؤها؛
هـ تطبق مقتضيات المادة الخامسة عشرة مع ما تقتضيه من تعديالت.
املادة الثامنة عشر ة
التسليم املراقب
 -2يتعهد كل طرف ،بناء على طلب الطرف اآلرخر ،بإمكانية التررخيص بإجراء عملياات
تسليم مراقب فوق إقليمه ،ضمن ما يسمح به تشريعه الوطني.
 -1يتخااذ قاارار اللجااوء إلااى التسااليم المراقااب بالنساابة لكاال حالااة علااى حاادة ماان طاارف
السلطات المختصة للطرف المطلوب ،مع احترام القانون الوطني لهذا الطرف.
 -8يجرى التسليم المراقب وفقا للمساطر المنصاوص عليهاا مان قبال الطارف المطلاوب.
تبقى صالحية اتخاذ القرارات وتسيير ومراقبة العمليات للسلطات المختصة لهذا الطرف.
املادة التاسعة عشرة
التفتيش وحجز أدوات اإلثبات
 -2ينفااذ الطاارف المطلااوب طلااب التفتاايش وحجااز أدوات اإلثبااات الصااادر عاان الطاارف
الطالب عندما تكون األفعال المنسوبة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية ال تقل عن سنة سواء فاي
تشااريعه أو فااي تشااريع الطاارف الطالااب .يرفااق الطاارف الطالااب طلبااه بااأمر التفتاايش والحجااز
الصادر عن السلطة المختصة لديه.
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 -1يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بنتائج تلك الطلبات.
املادة العشرون
طلب معلومات يف شأن احلسابات البنكية
 -2يمنح الطرف المطلوب ،بناء على طلاب الطارف الطالاب وفاي أقارب اآلجاال ،جمياع
المعلومات المتعلقة بالحسابات كيفما كان نوعها والممسوكة أو المراقبة لدى أي بناك يوجاد فاوق
إقليمه ،من طرف شاخص طبيعاي أو معناوي هاو موضاوع بحاث جناائي لادى الطارف الطالاب.
ويشير الطرف الطالب في طلبه إلى العناصر التاي تادعو إلاى االعتقااد أن الشاخص الطبيعاي أو
المعنوي يتوفر على حساب بنكي في إقليم الطرف المطلوب.
 -1يتخذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لائال تقاوم األبنااك بإرخباار الزبنااء المعنياين
أو األغيار ،بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا ً لمقتضيات هذه المادة.
املادة الواحدة والعشرون
طلب معلومات يف شأن املعامالت البنكية
 -2يقوم الطرف المطلوب بناء على طلب الطرف الطالب بـ:
أ -توجيه المعلومات المتعلقة بالعمليات البنكياة المنجازة رخاالل مادة معيناة علاى حسااب
أو عدة حسابات بنكية محددة في الطلب ،بما فيهاا المعلوماات المتعلقاة بكال حسااب بنكاي مصادر
أو متلقي؛
ب -تتبع العمليات المنجزة رخالل مدة معينة على حساب أو عادة حساابات بنكياة محاددة
فااي الطلااب ،ويشااعر الطاارف الطالااب بنتيجته اا .تكااون طاارق تتبااع العمليااة موضااوع اتفاااق بااين
السلطات المختصة للطرف المطلوب والطرف الطالب.
 -1ينحصر تطبيق الفقرة األولى فاي الحااالت التاي تكاون فيهاا األفعاال المرتكباة معاقاب
عليها بعقوبة سالبة للحرية ال تقل عن أربع سنوات وفقا ً لتشريعي الدولة المطلوبة والطالبة.
 -8يت خذ الطرف المطلوب التدابير الضرورية لئال تقوم األبنااك بإرخباار الزبنااء المعنياين
أو األغيار ،بأنه تم تزويد الطرف الطالب بمعلومات وفقا ً لمقتضيات هذه المادة.
املادة الثانية والعشرون
رصد متحصالت اجلرائم وتطبيق التدابري املثقتة بهدف املصادرة
 -2يبذل الطرف المطلوب أقصى جهده ،بنااء علاى طلاب الطارف الطالاب ،للكشاف عماا
إذا كانت متحصالت جريمة ما توجد فوق إقليمه ،ويشعر الطارف الطالاب بنتاائج أبحاثاه .ويخبار
الطارف الطالاب فاي طلباه الطارف المطلاوب باألسااباب التاي يرتكاز عليهاا فاي االقتنااع بإمكانيااة
وجود مثل هذه المتحصالت فوق إقليمه ،ويشير إلى مكان وجود المتحصالت إذا كان معروفا.
 -1إذا تم العثور على المتحصالت المفترض نشاوءها عان الجريماة وفقاا للفقارة األولاى،
يتخذ الطرف المطلوب التدابير المؤقتاة مان أجال المصاادرة المنصاوص عليهاا فاي الماادة الثالثاة
والعشرين ،والتي تعتبر ضرورية للحيلولة دون أن تكاون تلاك المتحصاالت موضاوع معاملاة أو
نقل أو تفويت.
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ال يرفع الطرف المطلوب التدابير المؤقتة إال بعد استشارة الطرف الطالب.
 -8يجب على الطرف الطالب إرخبار الطارف المطلاوب كال ساتة أشاهر ،إذا كانات هنااك
ضااارورة لمتابعاااة تطبياااق التااادابير المؤقتاااة .يقاااوم الطااارف الطالاااب باإلرخباااار الفاااوري للطااارف
المطلوب عند عدم وجود ضرورة لتطبيق التدابير المؤقتة.
املادة الثالثة والعشرون
مصادرة متحصالت اجلرمية
 -2ينفااذ الطاارف المطلااوب وفق اا ً لتشااريعه طلااب التعاااون الرامااي إلااى القيااام بمصااادرة
متحصالت الجريمة ،بنااء علاى قارار مصاادرة نهاائي صاادر عان محكماة زجرياة لادى الطارف
الطالب.
 -1يقدر الطرف المطلوب بقدر ما يسمح به تشريعه ،إمكانية إرجاع متحصالت الجارائم
إلى الطرف الطالب ،مع األرخذ بعين االعتبار حقوق الغير حسني النية.
املادة الرابعة والعشرون
توجيه وتسليم الوثائق القضائية يف املادة اجلنائية
 -2يمكااان للطااارف الطالاااب أن يطلاااب مااان الطااارف المطلاااوب أن يقاااوم بتساااليم الوثاااائق
والقرارات القضائية الموجهة إلياه لهاذه الغاياة مان قبال الطارف الطالاب .ياتم تساليم الوثاائق وفاق
إحدى الشكليات المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب بالنسبة لتبليغات مماثلة.
 -1يتوصل الطرف المطلوب بطلب تسليم استدعاء متهم أو شاهد على األقل
( 30ثمانون( يوما قبل التاريخ المحدد للحضور.
 -8يترجم استدعاء المتهمين إلى لغة الدولة المطلوبة أو ،إذا كانت السلطة الصاادر عنهاا
الوثيقة على علم بأن المرسال إلياه ال يعارف ساوى لغاة أرخارى ،يجاب ترجماة الوثيقاة إلاى هاذه
اللغة.
 -1عند وجاود أساباب تادعو إلاى االعتقااد باأن مان أرسالت إلياه وثاائق أرخارى ومقاررات
قضائية ال يفهم اللغة التي حررت بهاا الوثيقاة ،فإناه يتعاين ترجمتهاا أو علاى األقال ترجماة أهام
فقراتهااا إلااى لغااة الطاارف اآلرخاار .إذا كاناات الساالطة المصاادرة للوثيقااة تعلاام أن المرساال إليااه ال
يعرف إال لغة أرخرى فيجب ترجمة هذه الوثيقة لهذه األرخيرة أو على األقل ترجمة أهم فقراتها.
 -4ترفااق جميااع الوثااائق القضااائية بمعلومااات حااول الحقااوق واآلثااار القانونيااة المرتبطااة
بتلك الوثيقة وبإشارة تفيد أنه بإمكان المرسل إليه الحصول من السلطة المصدرة للوثيقة أو أياة
سلطات أرخرى على معلومات إضافية حول الحقوق وااللتزامات.
 -1يتم إثبات التسليم بواساطة وصال ماؤرخ وموقاع مان طارف المرسال إلياه أو بواساطة
شهادة صادرة عن الطارف المطلاوب ،تؤكاد التساليم وشاكله وتاريخاه .ياتم فاوراً إرساال إحادى
هاااتين الااوثيقتين إلااى الطاارف الطالااب .يبااين الطاارف المطلااوب مااا إذا كااان التسااليم قااد تاام وفقااا
لقانونه .إذا تعذر التسليم يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بأسباب ذلك.
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املادة اخلامسة والعشرون
شكايات رمسية ألجل املتابعة
 -2يتشاااور الطرفااان حااول الشااكايات الرساامية التااي يمكاان تقااديمها للتأكااد ماان إمكانيااة
المتابعة لدى الطرف اآلرخر.
 -1ترساال كاال شااكاية ماان لاادن أحااد الطاارفين بهاادف إجااراء متابعااة أمااام محاااكم الطاارف
اآلرخر بواسطة السلطات المركزية وفقا لمقتضيات المادة الخامسة .
 -8يشعر الطارف المطلاوب الطارف الطالاب دارخال أجال ثالثاة ( )8أشاهر بماآل الشاكاية
الرسمية ،ويخبره بتطورات المسطرة وكذا نتيجتها.
املادة السادسة والعشرون
السجل العدلي
 -2يتبادل الطرفان مرة في السنة مستخرجات السجل العدلي المتعلقة برعايا الطرف
اآلرخر ،بمن فيهم األشخاص مزدوجي الجنسية ،الذين يقطنون بالطرف المستقبل.
 -1ال يمكن استعمال المعلومة التي تم تبليغها وفقا ً للفقرة األولى من أجل متابعة شخص
مرة ثانية بمناسبة القيام بنفس األفعال.
 -8تكون المصلحة المختصة بالنسبة للمملكة المغربية هي "مصلحة السجل العدلي
الوطني" وبالنسبة لمملكة األراضي المنخفضة "السجل العدلي الوطني" .يشعر كل طرف
الطرف اآلرخر بكل تغيير للمصلحة المختصة.
املادة السابعة والعشرون
اإلعفاء من التصديق
تعفى من التصديق األوراق والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقا ً لهذه االتفاقية.
املادة الثامنة والعشرون
املصاريف
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة ،ال يترتب عن تنفيذ طلبات
التعاون استرجاع أي مصاريف باستثناء تلك المترتبة عن تدرخل رخبراء فوق إقليم الطرف
المطلوب والقيام بنقل أشخاص معتقلين تطبيقا ً للمادة السادسة عشر.
املادة التاسعة والعشرون
فض النزاعات
 -2في حالة الخالف في تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية بين الطرفين ،يبحث ممثلون عن
وزارة العدل المغربية ووزارة العدل باألراضي المنخفضة عن حل بناء على طلب كتابي
صادر عن إحدى الوزارتين.
 -1كل رخالف يتعذر حله وفقا ً للفقرة األولى أعاله رخالل ثالثة أشهر ابتدا ًء من تاريخ
الطلب المنصوص عليه في الفقرة األولى سيتم إحالته على وزيري العدل بالمغرب واألراضي
المنخفضة.
176

 -8كل رخالف يتعذر حله وفق الفقرتين األولى والثانية يحل بالطرق الدبلوماسية.
املادة الثالثون
التطبيق املثقت
سيتم تطبيق هذه االتفاقية لمدة غير محدودة على األفعال المرتكبة قبل درخولها حيز
التنفيذ بشرط أن يتوصل الطرف المطلوب بطلب التعاون بعد درخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
املادة الواحدة والثالثون
التطبيق اإلقليمي
تطبق هذه االتف اقية بالنسبة لمملكة األراضي المنخفضة في الجزء من المملكة الواقع
بأوروبا وكل جزء من المملكة يوجد رخارج أوروبا ،بشرط أن ال يأتي اإلشعار المشار إليه في
الفقرة األولى من المادة الثانية والثالثون بخالف ذلك.
املادة الثانية والثالثون
مقتضيات ختامية
 -2يشعر كل واحد مان الطارفين الطارف اآلرخار بإتماام اإلجاراءات الدساتورية المطلوباة
لدى كل منهما لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
 -1تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ
التوصل بآرخر إشعار.
 -8يمكن لكل من الطرفين فاي أي لحظاة ،إلغااء هاذه االتفاقياة عان طرياق توجياه إشاعار
بذلك إلى الطرف اآلرخر عبر الطريق الدبلوماسي .يسري مفعول هذا اإللغاء بعاد سانة مان تااريخ
التوصل بذلك اإلشعار.
 -1إن إلغاء االتفاقية الحالية عن طريق مملكة األراضي المنخفضة قد يقتصر على جزء
من أجزائها.
وإثباتا ً لذلك ،وقع ممثال الدولتين المأذون لهما لهذا الغرض هذه االتفاقية.
وحررت بالرباط في  10شتنبر  ،1020في نظيرين أصليين باللغات العربية والهولندية
والفرنسية .وللنصوص الثالثة نفس الحجية القانونية.
في حالة ارختالف في التأويل ،يتم اعتماد النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية
محمد الطيب الناصري
وزير العدل
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عن حكومة مملكة األراضي المنخفضة
ارنست هيرش بالين
وزير العدل
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ظهري شريف رقم  4864814صادر يف  45حمرم  46( 4166أبريل )6664
بنشر االتفاقية املتعلقة بنقل األشخاص احملكوم عليهم إىل وطنهم املوقعة
1
بالرباط يف  86نوفمرب  4666بني اململكة املغربية واململكة اهلولندية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بنقل األشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في
 80نوفمبر  2666بين المملكة المغربية والمملكة الهولندية.
ونظرًا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بنقل األشخاص
المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في  80نوفمبر  2666بين المملكة المغربية
والمملكة الهولندية.
وحرر بفاس في  24من محرم  20( 2111أبريل .)1002
وقع بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية تتعلق بنقل األشخاص احملكوم عليهم إىل وطنهم
بني اململكة املغربية واململكة اهلوالندية
إن المملكة المغربية
والمملكة الهوالندية،
حرصا منهما على تمتين وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة رخاصة
تعزيز التعاون القضائي بينهما،
ورغبة منهما في تسوية المسائل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك،
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية دارخل
وطنهم تسهيال لعملية إدماجهم االجتماعي،
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1646بتاريخ  11رمضان  20( 2111ديسمبر  )1002ص .1011
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وفي هذا االتجاه ،وهما مصممتان على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه
االتفاقية وتوسيع مجاالته إلى أبعد حدود بالنسبة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير وقائية
سالبة للحرية.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
الباب األول
نقل األشخاص املعتقلني احملكوم عليهم
الفرع األول
مبادئ عامة
املادة األوىل
يقصد في هذه االتفاقية:
أ -بعبارة "مقرر اإلدانة"  ،كل عقوبة أو تدبير وقائي سالب للحرية أمرت به إحدى
المحاكم بسبب ارتكاب جريمة.
ب -بعبارة "المحكوم عليه المعتقل" ،كل شخص موضوع إدانة انتهائية ويوجد في
وضعية اعتقال في تراب إحدى الدولتين.
ج -بعبارة "دولة اإلدانة"  ،الدولة التي تمت بها إدانة الشخص الذي يمكن نقله منها أو التي
نقل منها.
د -بعبارة "دولة التنفيذ"  ،الدولة التي يمكن نقل المحكوم عليه إليها أو التي نقل إليها وذلك
لقضاء العقوبة.
املادة الثانية
كل محكوم عليه معتقل ،يمكن أن تنطبق عليه هذه االتفاقية ،يجب إرخباره من طرف دولة
اإلدانة بما تخوله له هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده قصد تنفيذ مقرر اإلدانة.
الفرع الثاني
شروط النقل
املادة الثالثة
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
أ -يجب أن تكون الجريمة التي تبرر طلب النقل معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين.
ب -يجب أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابال للتنفيذ.
ج -يجب أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها.
د -يجب أن يوافق المعتقل أو ممثله القانوني –إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية
أو العقلية -على النقل عن طواعية ،بعد أن يدرك اآلثار القانونية التي تنجم عن ذلك.
هـ -يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب التررخيص بالنقل ،ويمكن في
حاالت استثنائية للدولتين التررخيص بذلك رغم أن المدة المتبقية تقل عن سنة.
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و -يجب أن تتفق كل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.
املادة الرابعة
يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها ،بأمنها ،بنظامها
العام ،بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها األساسية.
ب -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ.
ج -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ.
د -إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
هـ -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ.
املادة اخلامسة
يمكن رفض طلب النقل وعلى الخصوص:
أ -إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
ب -إذا كان الفعل الجرمي يتمثل فقط في رخرق التزامات عسكرية.
ج -إذا لم يسدد المحكوم عليه –في النطاق الذي تراه دولة اإلدانة مناسبا -ما بذمته من
مبالغ مالية ،وغرامات ،ومصاريف قضائية ،وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها
المحكوم بها عليه.
الفرع الثالث
تنفيذ العقوبة
املادة السادسة
يخضع تنفيذ مقرر اإلدانة لقا نون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في
المواد التالية:
املادة السابعة
تواصل السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ مقرر اإلدانة اعتمادا على قرار إداري.
تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في مقرر اإلدانة.
غير أنه إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ ،فيمكن لهذه
األرخيرة مالءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة،
وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر اإلمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما تقرر تنفيذه
بمقتضى حكم اإلدانة.
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وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة
الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.
املادة الثامنة
تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها
يضع حدا للطابع التنفيذي لمقرر اإلدانة.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ مقرر اإلدانة بمجرد إشعارها بهذه القرار.
املادة التاسعة
يبقى لدولة اإلدانة دون دولة التنفيذ الحق في أن تبث في كل طعن بالمراجعة قدم في
مواجهة مقرر اإلدانة.
املادة العاشرة
يمكن لكل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ منح العفو والعفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا
لمقتضيات دستورهما أو لقواعدهما القانونية األرخرى.
املادة احلادية عشرة
تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة
عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
املادة الثانية عشرة
يوقف تنفيذ الحكم في دولة اإلدانة عند تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ.
وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة دارخل دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة تسترد حق تنفيذ
الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من الالزم قضاؤها بدولة التنفيذ.
ال يمكن لدول اإلدانة أن تعمل على تنفيذ العقوبة عندما تعتبر دولة التنفيذ أنها انتهت.
املادة الثالثة عشرة
ال يمكن الحكم من جديد دارخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه
االتفاقية من أجل نفس األفعال التي كانت موضوع مقرر اإلدانة بدولة اإلدانة.
إال أنه يمكن اعتقال الشخص الذي تم نقله ومحاكمته وإدانته دارخل دولة التنفيذ من أجل
أفعال أرخرى غير تلك التي كانت موضوع مقرر اإلدانة بدارخل دولة اإلدانة إذا كانت هذه األفعال
معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.
الفرع الرابع
االلتزام بإعطاء املعلومات
املادة الرابعة عشرة
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم:
أ -إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها.
ب -إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة عقوبته.
1.5

ج -إذا طلبت دولة اإلدانة من دولة التنفيذ تقريرا رخاصا.
الفرع اخلامس
سريان مفعول التنفيذ
املادة اخلامسة عشرة
تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة سواء قبل أو بعد درخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
الفرع السادس
املسطرة
الفقرة األوىل  :الطلبات والرد عليها
املادة السادسة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف دولة اإلدانة أو دولة التنفيذ:
يمكن للمحكوم عليه المعتقل أو لممثله القانوني تقديم ملتمس مكتوب لدولة اإلدانة أو دولة
التنفيذ بقصد النقل.
املادة السابعة عشرة
يقدم الطلب كتابة ،وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ.
الفقرة الثانية  :الوثائق املعز ة للطلب
املادة الثامنة عشرة
 -2تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
أ -وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها.
ب -نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة اإلدانة وكذا كل
المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ ،وحول اآلثار القانونية لإلدانة بدولة
التنفيذ.
 -1تدلي دولة اإلدانة إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية:
أ -أصل أو نسخة مطابقة ألصل المقرر باإلدانة التي توضح في حدود اإلمكان ظروف
الجر يمة ،زمانها ،مكان ارتكابها ،تكييفها القانوني ومدة العقوبة ،وتشهد دولة اإلدانة بالطابع
التنفيذي لهذا المقرر.
ب -تصريح تتلقاه سلطة قضائية تثبت فيه موافقة المحكوم عليه.
ج -اإلشارة إلى بداية سلب الحرية مع األرخذ باالعتبار مدة االعتقال االحتياطي عند
االقتضاء واإلشارة إلى كل إجراء من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة.
د -كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
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 -3إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
لتطبيق هذه االتفاقية ،فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
 -1يجب إرخبار المحكوم عليه بالمراحل التي يعرفها ملفه وكذا بجميع اإلجراءات التي
تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.
املادة التاسعة عشرة
توجه الطلبات ما عدا في الحاالت االستثنائية من وزارة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة
العدل للدولة المطلوبة ،وترسل األجوبة بنفس الطريقة في أقصر اآلجال.
يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرار قبول أو رفض
طلب النقل.
يجب تعليل قرار الرفض.
املادة العشرون
يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات والوثائق
المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغتها الرسمية.
املادة الواحدة والعشرون
تعفى من إجراءات التصديق ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
الفرع السابع
املصاريف
املادة الثانية والعشرون
تتكفل دولة التنفيذ بالحراسة إلنجاز عملية التنقل.
مصاريف النقل بما فيها م صاريف الحراسة تقع على عاتق دولة التنفيذ ما لم يتقرر رخالف
ذلك من طرف الدولتين.
ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة
وحراسة المحكوم عليه.
الباب الثاني
حل اخلالفات
املادة الثالثة والعشرون
تحل عن الطريق الدبلوماس ي كل الخالفات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات
هذه االتفاقية.
أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ،وتجتمع
بطلب من إحدى الدولتين ،وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق هذه االتفاقية.
1.7

الباب الثالث
مقتضيات ختامية
التنفيذ املثقت والدخول حيز التنفيذ
املادة الرابعة والعشرون
 -2تطبق هذه االتفاقية بصفة مؤقتة بعد مضي شهر واحد على التوقيع عليها ،وتدرخل حيز
التنفيذ اعتبارا من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آرخر تبليغ يشهد
باستيفاء اإلجراءات الدستورية المتطلبة في كل من الدولتين.
 -1أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
التطبيق الرتابي
املادة اخلامسة والعشرون
 -2تطبق هذه االتفاقية:
 بالنسبة لهوالندا ،في الجزء من المملكة الواقع بأوروبا.
 بالنسبة للمملكة المغربية في جميع التراب الوطني.
 -1يمكن بطلب من هوالندا وبعد تبادل المذكرات توسيع مجال التطبيق الترابي إلى االنتي
الهوالندية أو إلى أوروبا.
التوقيف واإللغاء
املادة السادسة والعشرون
 -2يمكن لكل من الدولتين في كل حين توقيف أو إلغاء هذه االتفاقية بواسطة إشعار موجه
إلى الطرف اآلرخر.
أما بالنسبة للمملكة الهوالندية يحق لكل من الطرفين أن يوقف أو يلغي هذه االتفاقية
بالنسبة ألي جزء من األجزاء الترابية للمملكة الهوالندية.
 -1يسري مفعول التوقيف من تاريخ التوصل بإشعار من الطرف اآلرخر .وينتهي بتاريخ
تسلم اإلشعار بإلغاء هذا التوقيف ويسري مفعول اإللغاء ابتداء من اليوم األول من
الشهر الثالث الموالي لتاريخ التبليغ من الطرف اآلرخر.
 -8غير أن هذه االتفاقية تبقى سارية المفعول على األشخاص الذين تم نقلهم تنفيذا لها قبل
سريان مفعول التوقيف أو اإللغاء.
إثباتا لذلك فقد وقع ممثال الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بالرباط في  80نونبر  2666في أصلين باللغات العربية والهوالندية والفرنسية ،على
اعتبار أن النصوص الثالثة لها نفس القوة االثباتية.
عن المملكة المغربية
وزير العدل
عمر عزيمان
1..

عن المملكة الهوالندية
سفير المملكة الهوالندية بالمغرب
هندريك فان بيش

رومانيا

1.6
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ظهري شريف رقم  487.852بتاريخ  6.ربيع اآلخر  67( 4866مارس )4676
بنشر االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف القضايا املدنية واجلنائية
والربتوكول املضاف إليها املربمني بني اململكة املغربية واجلمهورية االشرتاكية
الرومانية املوقع عليها بالرباط يوم  66رجب  86( 4866غشت .)4676

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول
المضاف إل يها المبرمين بين المملكة المغربية والجمهورية االشتراكية الرومانية ،الموقع عليهما
بالرباط يوم  10رجب  80( 2861غشت )2641؛
وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة المحرر ببورخاريست يوم  8محرم 21( 2863
دجنبر ،)2644
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
الفصل األول
تنشر بالج ريدة الرسمية االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية
والبروتوكول الملحق بها المبرمان بين المملكة المغربية والجمهورية االشتراكية الرومانية
المضافان إلى ظهيرنا الشريف هذا والموقع عليهما بالرباط يوم  10رجب  80( 2861غشت
.)2641
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13ربيع اآلرخر  14( 2866مارس . )2646
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :المعطي بوعبيد.

راجع نص االتفاق المنشور بالجريدة الرسمية الطبعة الفرنسية عدد  31.6بتاريخ  10من شوال  21( 2366شتنبر 8)2676

 - 1الجريدة الرسمية عدد  8136بتاريخ  10شوال  21( 2866شتنبر  )2646ص .1041
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Dahir n° 487.852 du 28 rebia II 1399 (27 mars 1979)
portant publication de la convention relative à
l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et du
protocole additionnel, conclu entre le Royaume du
Maroc et la République Socialiste de Roumanie,
faits le 20 rejeb 1392 (30 août 1972) à Rabat.1
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et
pénale et le protocole additionnel, conclus entre le Royaume du Maroc et la
République Socialiste de Roumanie, fait le 20 rejeb 1392 (30 août 1972) à
Rabat ;
Vu le procès-verbal d'échange des instruments de ratification, fait le 3
moharrem 1398 (14 décembre 1977) à Bucarest,
A DĖCIDĖ CE QUI SUIT :

Article Premier
Seront publiés au Bulletin officiel, tels qu'ils sont annexés au présent
dahir, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale
et le protocole additionnel conclus entre le Royaume du Maroc et la
République Socialiste de Roumanie, faits le 20 rejeb 1392 (30 août 1972) à
Rabat.

Article 2
Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 28 rebia II 1399 (27 mars 1979).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
MAATI BOUABID.

*
*

1

*

Bulletin Officiel n° 3489 du Mercredi 12 Septembre 1979 Page 531.
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Convention entre le Royaume du Maroc et la
République Socialiste de Roumanie, relative à
l'entraide judiciaire en matière civile et pénale
Le Royaume du Maroc et la République Socialiste de Roumanie,
désireux de maintenir et de resserrer les liens d'amitié et notamment de régler
leurs rapports dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile
et pénale sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance
nationale, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires
intérieures et des intérêts réciproques, ont décidé de conclure la présente
convention et, à cet effet, ont désigné leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi du Maroc :
Monsieur Ahmed Taïbi Benhima, ministre des affaires étrangère ;
Le Conseil d'Etat de la République Socialiste de Roumanie :
Monsieur Corneliu Manesou, ministre des affaires étrangères.
Les plénopotentiaires sont convenus des dispositions qui suivent :

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
1. Les citoyens de chacune des parties contractantes jouissent sur le
territoire de l'autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et
patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres citoyens.
2. Les citoyens de chacune des parties contractantes auront sur le
territoire de l'autre partie contractante un accès libre et sans entraves auprès
de toutes les juridictions, tant pour la poursuite et la défense de leurs droits
personnels et patrimoniaux, qu'en matière pénale.
3. Les dispositions de la présente convention relatives aux citoyens de
chaque partie contractante s'appliquent, le cas échéant, aux personnes morale
créées conformément aux lois de la partie contractante sur le territoire de
laquelle se trouve leur siège.

Article 2
Il ne pourra être imposé aux citoyens, demandeurs ou intervenants, de
chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque
dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du
défaut de domicile ou de résidence sur le territoire de l'autre partie
contractante.
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Article 3
1. Sauf stipulations contraires contenues dans la présente convention, les
actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à des personnes domiciliées ou
résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes seront
transmis par l'intermédiaire des ministères de la justice.
2. Les dispositions du paragraphe 1 er n'excluent pas la possibilité pour
les parties contractantes, de faire parvenir directement par la voie de leur
mission diplomatique ou de leur poste consulaire, tous les actes judiciaires ou
extrajudiciaires destinés à leurs citoyens, si ceux-ci acceptent de les recevoir.

Article 4
Les demandes d'entraide judiciaire de même que les actes y annexés
seront rédigés dans la langue de la partie requérante et seront accompagnés
d'une traduction certifiée par un traducteur autorisé selon la loi de la partie
requérante, par l'autorité dont émanent les actes ou par la mission
diplomatique ou le poste consulaire de l'une des parties contractantes.

Article 5
Les ministères de la justice des parties contractantes se communiqueront,
à leur demande, les informations relatives aux dispositions législatives en
matière civile et pénale.

CHAPITRE II
De l'assistance judiciaire et de la dispense
des droits de timbre et d'enregistrement
Article 6
1. Les citoyens de l'une des parties contractantes jouiront sur le territoire
de l'autre partie contractante de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que de la
dispense des droits de timbre et d'enregistrement, dans les mêmes conditions
que leur propres citoyens, à condition qu'ils se conforment à la loi du pays où
l'assistance est demandée.
2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également à
l'exécution des commissions rogatoires et à la communication d'actes dans la
même cause.

Article 7
1. Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au
requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire
de l'unes des parties contractantes. Ce certificat sera délivré par la mission
diplomatique ou par le poste consulaire de la partie contractante dont le
requérant est citoyen si l'intéressé réside dans un pays tiers.
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2. Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée,
des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des
autorités du pays dont il est citoyen.

Article 8
1. La demande d'assistance judiciaire peut être formulée par écrit ou
verbalement à l'autorité judiciaire compétente du domicile ou de la résidence
du demandeur selon la loi de la partie où l'assistance est demandée.
L'autorité judiciaire compétente, à laquelle a été adressée la requête, se
chargera de sa traduction ainsi que de celle de l'attestation prévue à l'article 7
et des annexes éventuelles.
2. L'autorité judiciaire qui, conformément au paragraphe 1 er, a été saisie
de la demande, l'enverra avec l'attestation prévue à l'article 7 et les annexes
éventuelles, à l'autorité judiciaire compétente de l'autre partie.

CHAPITRE III
De la communication des actes judiciaires
ou extrajudiciaires et de l'exécution
des commissions rogatoires
Article 9
La demande de transmission d'actes judiciaires ou extrajudiciaires et
d'exécution de commissions rogatoires comprendra les indications suivantes :
a) l'autorité de qui émane l'acte ;
b) l'objet de la demande ;
c) le nom, le prénom, la qualité, la profession, le domicile ou la
résidence des parties et, dans la mesure du possible, leur nationalité, pour les
personnes morales, leur raison sociale et leur siège ;
d) les nom, prénom et adresse des représentants des parties, s'il y a lieu ;
e) l'adresse du destinataire ;
f) pour les commissions rogatoires, la nature des actes à accomplir et, s'il
y a lieu, les questions devant être posées aux témoins ;
g) en matière pénale, la qualification légale de l'infraction commise, y
compris l'article ou les articles de la loi applicable.

Article 10
L'autorité requise assurera la remise des actes aux destinataires
conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays où la remise
doit avoir lieu.
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Article 11
1. Si l'adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à
recevoir un acte n'est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte,
l'autorité requise établira l'adresse exacte dans la mesure du possible.
2. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à
l'autorité compétente et en informera l'autorité requérante.
3. Si la remise de l'acte ne peut être effectuée pour une cause
quelconque, l'autorité requise enverra celui-ci à l'autorité requérante en
indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Article 12
La preuve de la remise des actes sera établie conformément aux règles
en vigueur sur le territoire de la partie requise.

Article 13
1. L'autorité judiciaire saisie d'une commission rogatoire devra l'exécuter
en employant, en cas de nécessité, les mêmes moyens de contrainte que pour
l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités de son Etat.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise portera en
temps utile à la connaissance de l'autorité requérante et des parties intéressées
la date et le lieu où la commission rogatoire sera exécutée.

Article 14
La transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires et l'exécution
des commissions rogatoires ne donnera lieu en ce qui concerne la partie
requérante au remboursement d'aucun frais, excepté les honoraires et frais
d'expertise dont le montant et la nature seront communiqués à la partie
requérante.

Article 15
Chacune des parties contractantes pourra refuser de satisfaire une
demande lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou aux principes fondamentaux de sa législation.

CHAPITRE IV
De la protection des témoins et des experts
Article 16
1. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, convoqué
dans l'un des deux pays, comparaîtra devant la juridiction de l'autre pays, ne
pourra y être poursuivi, arrêté ou tenu à exécuter une peine pour l'infraction
formant l'objet du procès dans lequel il a été convoqué ou pour une autre
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infraction commise antérieurement à son départ du territoire de la partie
requise.
2. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la
juridiction qui l'a convoqué lui aura signifié que sa présence n'est plus
nécessaire. Dans ce délai n'est pas incluse la période durant laquelle le témoin
ou l'expert n'a pu quitter le territoire de cette partie pour des motifs
indépendants de sa volonté.

Article 17
Le témoin ou l'expert qui s'est présenté, après convocation, devant une
juridiction de l'autre partie contractante, aura droit à des indemnités de
voyage et de séjour calculées depuis sa résidence et d'après les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l'audition a eu lieu ; il lui sera fait, sur
sa demande, par l'intermédiaire de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de la partie requérante, l'avance de tout ou Partie des frais de
voyage.

Article 18
L'audition des témoins détenus sera faite par la voie de la commission
rogatoire.

CHAPITRE V
De la reconnaissance et de l'autorisation
de l'exécution des décisions judiciaires
et des sentences arbitrales
Article 19
1. Chaque partie contractante reconnaîtra et autorisera l'exécution sur
son territoire des décisions judiciaires suivantes, prononcées sur le territoire
de l'autre partie :
a) les décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues en matière
civile ainsi que les décisions judiciaires exécutoires par provision rendues en
matière d'obligation alimentaire.
b) les décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues dans des
causes pénales quant à la réparation des dommages et à la restitution de
biens.
2. Sont également considérées comme décisions judiciaires, au sens du
paragraphe 1er, les décisions donnant acte des transactions conclues devant
les autorités judiciaires en matière civile, ainsi que celles rendues en matière
successorale par les organes d'une partie contractante qui, d'après sa
législation, sont compétents pour connaître des causes successorales.
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Article 20
Les décisions judiciaires mentionnées à l'article 19 seront reconnues et
leur exécution sera autorisée dans les conditions suivantes :
a) lorsque la décision émane d'une autorité judiciaire compétente. La
compétence des autorités judiciaires de la partie requérante n'est pas admise
lorsque le droit de la partie requise reconnaît comme exclusivement
compétentes ses propres autorités judiciaires.
b) lorsque, selon la loi de la partie requérante, la décision judiciaire est
définitive et exécutoire ou exécutoire par provision en matière d'obligation
alimentaire.
c) lorsque la reconnaissance ou l'autorisation de l'exécution de la
décision judiciaire ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à
l'ordre public ou aux principes fondamentaux de la législation de la partie
requise.
d) lorsque dans la même cause, il n'a pas été prononcée antérieurement
une décision passée en force de chose jugée, rendue par une autorité
judiciaire compétente de la partie requise, ou lorsque aucune autorité
judiciaire de l'Etat requis n'a été saisie d'une instance entre les mêmes parties
et sur le même objet, antérieurement à l'introduction de la demande devant
l'autorité judiciaire qui a rendu la décision dont la reconnaissance et
l'autorisation de l'exécution sont demandées.
e) lorsque la personne contre laquelle la décision judiciaire a été rendue
à comparu personnellement ou par son représentant, ou a fait défaut bien
qu'elle ait été régulièrement citée. La citation faite par voie d'affichage n'est
pas prise en considération.

Article 21
1. La demande de la reconnaissance et de l'autorisation de l'exécution
peut être introduite directement par toute partie intéressée devant l'autorité
judiciaire compétente de la partie requise ou devant l'autorité judiciaire qui a
statué en premier ressort, laquelle l'enverra à l'autorité judiciaire compétente
de l'autre partie.
2. Devront être annexées à la demande d'exequatur :
a) une copie certifiée conforme de la décision judiciaire, ainsi qu'une
attestation certifiant que la décision est définitive et exécutoire ou exécutoire
par provision en matière d'obligation alimentaire, si ces éléments ne résultent
pas de la décision ;
b) une attestation certifiant que la partie défaillante contre laquelle la
décision a été rendue, a été régulièrement citée conformément à la législation
de la partie requérante ;
16.

c) la traduction certifiée conforme des actes mentionnés aux alinéas a et
b, ainsi que la traduction de la demande si elle n'est pas rédigée dans la
langue de la partie requise.
3. La demande d'exécution peut être formulée en même temps que la
demande de la reconnaissance et de l'autorisation de l'exécution.

Article 22
1. Les autorités judiciaires de la partie requise statueront sur la demande
d'exequatur et autoriseront l'exécution conformément à leur législation, sauf
dispositions contraire de la présente convention.
2. L'autorité judiciaire saisie de la demande d'exequatur se bornera à
vérifier si les conditions prévues aux articles 20 et 21 sont remplies; dans
l'affirmative, elle autorisera l'exécution.

Article 23
1. Lorsque l'une des parties au procès dispensée de déposer une caution
en application de l'article 2 est condamnée par décision judiciaire définitive à
payer les frais de justice, cette décision sera exécutée gratuitement sur le
territoire de l'autre partie contractante, à la demande de l'intéressé.
Les sommes représentant les frais de justice avancés par l'Etat ainsi que
les droits de timbre et d'enregistrement, dont la partie a été dispensée, seront
recouvrées et mises à la disposition de la mission diplomatique ou du poste
consulaire de cet Etat.
2. La demande prévue au paragraphe précédent sera accompagnée d'une
copie certifiée conforme de la partie de la décision judiciaire fixant le
montant des frais de justice, d'une attestation certifiant que cette décision est
définitive et d'une traduction certifiée conforme de ces actes.
3. L'autorité judiciaire qui autorise l'exécution se bornera à vérifier si les
conditions prévues par le présent article sont remplies.

Article 24
1. Chaque partie contractante reconnaîtra et autorisera l'exécution sur
son territoire des sentences arbitrales en matière commerciale, prononcées sur
le territoire de l'autre partie conformément à la convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptés à
New York, le 10 juin 1958.
2. Les sentences arbitrales en matière civile prononcées sur le territoire
de l'une des parties contractantes seront reconnues et exécutées sur le
territoire de l'autre partie dans les conditions des articles 20 et 21, dans la
mesure où ces conditions sont applicables aux sentences arbitrales.
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Article 25
L'application des dispositions relatives à la reconnaissance et à
l'autorisation de l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales
et des décisions judiciaires donnant acte des transactions conclues en matière
civile, ne peut porter atteinte aux lois des parties contractantes relatives au
transfert de sommes d'argent et de biens.

CHAPITRE VI
De l'extradition
Article 26
Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les
règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus
qui, se trouvant sur le territoire de l'une des deux parties, font l'objet de
poursuites, d'un jugement ou d'une condamnation par les autorités judiciaires
de l'autre partie contractante.

Article 27
1. Ne peuvent être extradés :
a) les individus qui sont citoyens de la partie requise ;
b) les individus dont l'extradition est interdite par la législation de la
partie requise.
2. Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a
compétence pour les juger, à faire poursuivre les personnes prévues aux
alinéas (a) et (b) du paragraphe précédent du présent article qui auraient
commis sur le territoire de l'autre partie des faits punis comme infractions
dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par la voie
diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers,
documents, objets et informations dont elle dispose. La partie qui a demandé
la poursuite sera informé de la suite réservée à sa demande.

Article 28
Seront sujets à l'extradition :
a) les individus qui sont poursuivis pour des infractions punies par les
lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans
d'emprisonnement ou d'une peine plus sévère ;
b) les individus qui, étant régulièrement cités, même s'ils ne se sont pas
présentés, ont été condamnés par les autorités judiciaires de la partie
requérante à une peine d'au moins un an d'emprisonnement ou d'une peine
plus sévère pour des infractions prévues également par la loi de la partie
requise.
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Article 29
L'extradition ne sera admise
a) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été
commises sur le territoire de la partie requise ;
b) si les infractions ont été jugées définitivement sur le territoire de la
partie requise ou si les poursuites ont été arrêtées par les autorités
compétentes de la partie requise ;
c) si pour une raison quelconque l'action ou la peine est éteinte d'après la
loi d'une des parties contractantes, au moment de la réception de la demande
de l'extradition ;
d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de la partie
requérante par un étranger, la loi de la partie requise n'autorise pas la
poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un
étranger ;
e) si, conformément aux lois des deux parties contractantes, l'action
pénale ne peut être déclenchée que par la plainte préalable de la personne
lésée ;
f) si les infractions font l'objet de poursuites sur le territoire de la partie
requise.

Article 30
1. L'extradition peut être ajournée si l'individu dont l'extradition est
demandée est impliqué dans un procès pénal où doit purger une peine
privative de liberté prononcée par une autorité judiciaire de la partie requise.
2. En cas d'ajournement, l'extradition ne peut avoir lieu qu'après décision
judiciaire définitive ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la
peine.
3. Dans le cas où l'ajournement de l'extradition épuiserait le délai de
prescription de l'action ou pourrait entraver l'établissement des faits,
l'extradition temporaire pourra être accordée sous la condition expresse que
l'individu extradé sera remis aux autorités de la partie requise après
l'accomplissement des actes de procédure pour lesquels l'extradition a été
accordée.

Article 31
1. L'individu extradé ne peut être poursuivi ni jugé pour une infraction
autre que celle qui a donné lieu à l'extradition ni être tenu à purger une peine
que celle ayant motivé l'extradition, ni être extradé à un Etat tiers que si :
a) la partie requise y consent. Dans ce cas une demande devra être
présentée, accompagnée des documents prévus à l'article 32 paragraphe 2 et
d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur
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l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée
d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise, ou :
b) ayant eu la possibilité de le faire, l'individu n'a pas quitté, dans les
trente jours qui suivent une décision judiciaire définitive ou, en cas de
condamnation, après l'exécution de la peine, le territoire de la partie
requérante ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2. Lorsque la qualification donné au fait incriminé sera modifiée au
cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la
mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée,
permettraient l'extradition.

Article 32
1. La demande sera formulée par écrit et présentée par la voie
diplomatique. Toute correspondance ultérieure entre les deux parties
contractantes se fera également par la même voie.
2. Il sera produit à l'appui de la requête:
a) la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force et, dans le cas où l'extradition est demandée à raison
d'une condamnation, la copie certifiée conforme de la décision définitive. Au
cas où le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ne mentionne
pas les faits avec indication du temps et du lieu où ils ont été commis, ou ne
mentionne pas leur qualification légale, ces éléments seront précisés, dans
une annexe certifiée ;
b) la copie des textes de loi applicables ;
c) les renseignements concernant la durée de la peine non purgée, en cas
de demande d'extradition d'un individu condamné et n'en ayant purgé qu'une
partie ;
d) toutes indications pouvant établir l'identification de l'individu dont
l'extradition est demandée.
3. La partie requise peut demander des renseignements complémentaires
si les indications prévues au paragraphe précèdent sont incomplètes. L'autre
partie doit répondre à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois;
ce délai peut être prorogé de quinze jours d'un commun accord entre les
parties contractantes.
Si la partie requérante ne fournit pas les renseignements
complémentaires dans le délai fixé, la partie requise peut mettre en liberté
l'individu arrêté.
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Article 33
Lorsque les conditions de l'extradition sont remplies, la partie requise
procédera sans retard à l'arrestation de l'individu dont l'extradition est
demandée.

Article 34
1. En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de la
partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant
l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article
32, paragraphe 2.
2. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités
compétentes de la partie requise soit par la voie postale ou télégraphique, soit
par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 32
paragraphe 2 alinéa (a) et fera part de l'intention d'envoyer une demande
d'extradition. La demande mentionnera, également, l'infraction pour laquelle
L'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que
toutes indications pouvant établir l'identification de l'individu dont
l'extradition est demandée.
3. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa
demande.

Article 35
1 Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de trente
jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande de
l'extradition accompagnée des documents mentionnés à l'article 32
paragraphe 2. Ce délai pourra être prorogé de quinze jours, à la demande de
la partie requérante.
2. La mise en liberté de l'individu réclamé ne s'oppose pas à l'arrestation
et à l'extradition de celui-ci, si la demande d'extradition parvient
ultérieurement.

Article 36
1. La partie requise fera connaître à la partie requérante sa décision sur
l'extradition.
2. En cas de rejet total ou partiel prononcé par l'autorité judiciaire, les
motifs de l'arrêt seront communiqués à la partie requérante.
3. En cas d'admission de la demande, la partie requérante sera informée
du lieu et de la date de la remise.
Si les agents de la partie requérante ne se présentent pas au lieu et à la
date fixés pour recevoir l'individu dont l'extradition a été admise et si la partie
requérante ne sollicite pas un ajournement, celui-ci sera immédiatement mis
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en liberté. Dans ce cas, si la demande d'extradition est renouvelée, elle pourra
être rejetée.
4. L'ajournement prévu au paragraphe précédent ne peut excéder quinze
jours.
5. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou
la réception de l'individu dont l'extradition a été admise, la partie intéressée
en informera au préalable l'autre partie, les deux parties contractantes se
mettront d'accord sur une autre date de remise dans un délai qui ne pourra
excéder quinze jours à partir du moment de la cessation de ces circonstances
exceptionnelles.

Article 37
Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par
plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la
partie requise statuera librement sur les demandes d'extradition.

Article 38
Si l'individu extradé se soustrait aux poursuites où à l'exécution de la
peine et revient sur le territoire de la partie requise, il pourra être extradé de
nouveau. Dans ce cas il n'est plus nécessaire d'annexer à la demande les actes
prévus à l'article 32.

Article 39
1. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de
l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la
possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront
découverts ultérieurement seront, sur la demande de la partie requérante,
saisis et remis à cette partie.
2. Cette remise sera effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir
par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
3. Seront Toutefois réservés les droits de la partie requise ou des tiers sur
lesdits objets qui devront être rendus le plus tôt possible et sans frais à la
partie requise, à la fin des poursuites exercées sur le territoire de la partie
requérante.
4. La partie requise pourra retenir temporairement les objets saisis si elle
les juge nécessaires pour une procédure pénale. Elle pourra de même, en les
transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s'obligeant à
les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.
5. Le transfert des sommes d'argent et des biens se fera conformément
aux lois de la partie requise.
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Article 40
Chacune des parties contractantes autorisera, à la demande de l'autre, le
transit sur son territoire des individus extradés par un Etat tiers, si la demande
de transit remplit les conditions de la demande d'extradition prévues par le
présent chapitre. A défaut, elle n'est pas tenue de le faire.

Article 41
1. Les frais occasionnés par la procédure d'extradition sont à la charge de
la partie requise jusqu'au moment de la remise de l'extradé.
2. Les frais occasionnés par le transit seront à la charge de la partie
requérante.

Article 42
Les parties contractantes se communiqueront réciproquement les
informations relatives aux résultats des poursuites engagées à l'encontre de
l'individu extradé. En cas de décision définitive, une copie en sera
communiquée à l'autre partie contractante.

CHAPITRE VII
De l'échange des avis des condamnations
et des extraits du casier judiciaire
Article 43
Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis des
condamnations pour infractions prononcées par les autorités judiciaires de
l'une d'elles à l'encontre des citoyens de l'autre partie contractante ainsi que
les mesures postérieures auxdites condamnations en transmettant en même
temps les empreintes digitales des condamnés, s'il y a lieu.

Article 44
Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes
communiqueront, à la demande des autorités judiciaires de l'autre partie, les
renseignements relatifs aux antécédents judiciaires des personnes poursuivies
ou condamnées, et ce par l'intermédiaire de leur ministère de la justice.

CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 45
1. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification
seront échangés aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur soixante jours après l'échange des instruments
de ratification.
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3. La convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à
compter du jour où l'une des parties contractantes aura notifié à l'autre partie
vouloir en faire cesser les effets.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont
signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Rabat, le 30 août 1972, en deux exemplaires originaux, rédigés en
langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République
de Roumanie Socialiste

Pour le Royaume du Maroc

*
*

*

Protocole additionnel
A la conclusion de la convention entre le Royaume du Maroc et la
République Socialiste de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière
civile et pénale, les plénipotentiaires y soussignés sont convenus des
dispositions suivantes, qui sont considérées comme faisant partie intégrante
de la convention susmentionnée :
I. - Au sens de la convention.
1. L'expression «en matière civile» comprend aussi le droit commercial,
le droit de la famille et le statut personnel.
2. L'expression «autorité judiciaire» indique toute autorité dans la
compétence de laquelle entre la connaissance des causes civiles et pénales
conformément aux lois de chacune des deux parties contractantes.
3. l'expression «infractions» signifie pour la partie marocaine crimes et
délits.
II. - Lorsque les dispositions de la convention exigent une traduction des
actes ou documents, celle-ci sera faite en langue française.
Pour le Royaume du Maroc :
Ahmed Taïbi Benhima

Pour la République
Socialiste de Roumanie :
Corneliu Manescu
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ظهري شريف رقم  4.64.678صادر يف  .صفر  62(416.فرباير )6667
بنشر اتفاقية التعاون املوقعة بالرباط يف  62أغسطس  4667بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة رومانيا يف جمال مكافحة االجتار االمشروع
يف املخدرات واجلرمية املنظمة وكذا اهلجرة السرية

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في  11أغسطس  2664بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة رومانيا في مجال مكافحة االتجار االمشروع في المخدرات والجريمة
المنظمة وكذا الهجرة السرية؛
ونظرا بتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات االزمة لدرخول اإلتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في
 11أغسطس  2664بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا في مجال مكافحة االتجار
االمشروع في المخدرات والجريمة المنظمة وكذا الهجرة السرية
وحرر بالرباط في  3صفر  11( 2113فبراير .)1004
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :إدريس جطو.
*
*

*

اتفاقية التعاون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة رومانيا
يف جمال مكافحة االجتار االمشروع يف املخدرات
واجلرمية املنظمة وكذا اهلجرة السرية.
إن وزارة الدارخلية بالمملكة المغربية
ووزارة الدارخلية برومانيا
 رغبة منهما في تقوية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة تهريب
المخدرات والهجرة السرية وكذا الجريمة المنظمة؛
 - 1الجريدة الرسمية عدد  4488بتاريخ  14جمادى األولى  22( 2113يونيو  )1004ص .1021
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 ووعيا منهما بالخطر الذي يشكله استهالك المخدرات على حياة مواطني البلدين
وكذا العواقب الورخيمة الناجمة عن ذلك بالنسبة لألمن والصحة العمومية؛
 ونظرا للمشاكل التي تطرحها الهجرة السرية باعتبارها شكال من أشكال
االنحراف وأكثرها إثارة للقلق.
بموجب هذه االتفاقية ،وبمراعاة القوانين الدارخلية لكل بلد ،اتفق الطرفان على التعاون في
الميادين التالية:
املادة 4
االجتار غري املشروع يف املخدرات


تبادل المعلومات واالستخبارات بشان االتجار المحظور في المخدرات وذلك طبقا
لمقتضيات القانون الدارخلي وكذا المعاهدات الدولية؛
التحيين المستمر والمتبادل للمعارف والمعلومات واالستخبارات المتعلقة بتداول
وتهريب المخدرات؛
تبادل الخبرات بصدد مناهج مكافحة تهريب المخدرات؛
التعاون الم تبادل على المستوى التقني والعلمي ،وذلك عبر تبادل الخبرات ،من
أ جل تقليص الطلب على المخدرات وتوفير الوسائل الكفيلة بمعالجة المدمنين
وإعادة إدماجهم.
املادة 6
الوقاية و جر اجلرمية املنظمة



تبادل المعلومات المتعلقة باألعمال اإلجرامية المنظمة ،وذلك في حدود القوانين
المنصوص عليها دارخل كل بلد؛
انتقال الخبراء في مجال األمن من أجل المساعدة على تطبيق إجراءات البحث ذات
المنفعة المشتركة؛
إعداد وتطبيق الترتيبات الناجمة للوقاية من تداول أموال المكتسبة بصفة غير
مشروعة؛
تبادل المعلومات بشان تنظيم الندوات ،والمناظرات والمحاضرات حول مكافحة
الجريمة (اإلجرام)؛
مكافحة تصنيع وتزييف العملة وكذا رسوم األداء واألوراق المصرفية؛
محاربة تداول السيارات المسروقة والوثائق المزورة؛
اتخاذ تدابير وقائية وزجرية اتجاه تهريب األشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية
التي تدرخل ضمن التراث الوطني ،وكذا المواد النفسية وبقية األشياء ذات القيمة
المتميزة.
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املادة 8
مكافحة اهلجرة السرية ،على أساس :
 تبادل المعلومات بواسطة األجهزة اإلدارة المسؤولة عن مكافحة الهجرة السرية ،وذلك
بالتعاون في مجال مراقبة الحدود رخاصة.
 إعداد وتطبيق الترتيبات الناجعة لمحاربة الهجرة السرية.
املادة 1
لتنفيذ ترتيبات االتفاقية الراهنة ،يشكل الطرفان المتفقان لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن كل
طرف:
 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين ،وعند االقتضاء تجتمع بطلب من أحد
الطرفين المتفقين ،وتجرى االجتماعات بالتناوب برومانيا والمغرب.
 للجنة المختلطة صالحية إنشاء مجموعات عمل ،وذلك عند االقتضاء.
املادة 5
لكل طرف في االتفاقية الحق في رفض التعاون أو تقديم المساعدة ،إذا ما نتج عن ذلك مساس
بسيادته أو بمصالحه الحيوية.
املادة 2
تكتسي المعلومات المتبادلة بين طرفي االتفاقية طابع السرية ،وال يمكن تسليمها لطرف آرخر أو
جهة أرخرى إال بعد موافقة كال الطرفين.
املادة 7
ال يمكن لمقتضيات االتفاقية الحالية أن ترجح على االلتزامات المنبثقة عن اتفاقية دولية سابقة
أبرمها أحد الطرفين في هذا المجال.
املادة .
في حالة حصول نزاع بصدد تأويل وتطبيق هذه االتفاقية ،يلجأ الطرفان إلى التفاوض لحله،
وذلك حسب المبادئ األساسية التي ينص عليها القانون الدولي.
املادة 6
يدرخل هذا االتفاق حيز التنفيذ بعد اإلشعار المتبادل بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الديبلوماسية
عن استكمال اإلجراءات الدستورية المعمول بها في كال البلدين للتصديق عليه.
ويبقى هذا االتفاق نافذا لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاؤه كتابيا في أي
وقت كان ،ويصبح هذا اإللغاء نافذ المفعول ستة ( )1أشهر بعد إشعار الطرف اآلرخر بالطرق
الديبلوماسية.
وحرر في الرباط بتاريخ  11غشت  2664في نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية
والفرنسية ،تعد كل صيغة منهما بمثابة سند أصلي.
عن حكومة المملكة المغربية
وزير الدولة
وزير الدارخلية
إدريس البصري
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عن حكومة رومانيا
وزير الدارخلية
كافريل دوجو

اجلمهورية الشعبية البولونية
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ظهري شريف رقم  48.68861صادر يف  44من ربيع األول  41( 4167نوفمرب )46.2
بنشر االتفاقية بني اململكة املغربية واجلمهورية الشعبية البولونية للتعاون القضائي
يف امليدانني املدني واجلنائي املوقعة بفارسوفيا يوم  64ماي .4676

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف  -بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على االتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الشعبية البولونية للتعاون القضائي
في الميدانين المدني والجنائي الموقعة بفارسوفيا في  12ماي 2646؛
بناء على محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط يوم 14
أكتوبر 2631؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل األول
تنشر بالجريدة الرسمية مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية بين المملكة المغربية
والجمهورية الشعبية البولونية للتعاون القضائي في الميدانين المدني والجنائي الموقعة بفارسوفيا
يوم  12ماي .2646
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ربيع األول  21( 2104نوفمبر .)2631
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :الدكتور عز الدين العراقي.

*
* *
اتفاقية التعاون القضائي يف امليدانني املدني واجلنائي
بني اململكة املغربية واجلمهورية الشعبية البولونية.
إن المملكة المغربية والجمهورية الشعبية البولونية ،رغبة منهما في تأكيد وتوثيق عرى
الصداقة بينهما ،ورخاصة تنظيم عالقاتهما في مجال التعاون القضائي ،في الميدانين المدني
والجنائي ،على أساس احترام السيادة واالستقالل الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدرخل
 - 1الجريدة الرسمية عدد  8643بتاريخ  11محرم  4( 2106شتنبر )2633ص .383
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في الشؤون الدارخلية ،وفي نطاق المصالح المتبادلة ،قررتا عقد هذه االتفاقية ،وعينتا لهذا
الغرض مندوبيهما:
عن صاحب الجاللة ملك المغرب:
السيد عبد الرحمن بادو ،كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية.
عن مجلس الدولة للجمهورية الشعبية البولونية:
السيد جيرزي بافيا ،وزير العدل للجمهورية الشعبية البولونية.
اللذين بعد أن تبادال وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها لألصول القانونية اتفقا
على المقتضيات التالية:
الباب األول
مقتضيات عامة
الفصل 4
 -2يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين دارخل حدود الطرف اآلرخر بنفس الضمانات
القانونية المخولة لرعاياه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية؛
 -1يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين حرية ولوج جميع المحاكم والمؤسسات
المختصة في الميدانين المدني والجنائي دون أن تفرض عليهم أية قيود سواء تعلق األمر
بالمطالبة بحقوقهم الشخصية والمالية والدفاع عنها أو تعلق األمر بالمجال الجنائي؛
 -8تطبق عند االقتضاء مقتضيات هذه االتفاقية المتعلقة بمواطني كل من الطرفين
المتعاقدين على األشخاص االعتبارية المنشأة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها
دارخل حدوده.
الفصل 6
ال يمكن أن يفرض على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين للترافع أمام المحاكم
والمؤسسات المختصة للطرف اآلرخر أية كفالة أو إيداع ،لمجرد كونهم أجانب أو لعدم توفرهم
على موطن أو محل إقامة دارخل حدود هذا الطرف ،وذلك إذا ما توفروا دارخل حدود الطرف
اآلرخر على موطن أو محل إقامة.
الفصل 8
 -2ما لم ترد شروط مخالفة في هذه االتفاقية فإن إرسال المحررات القضائية وغير
القضائية واإلنابات القضائية يتم بواسطة وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والنيابة
العامة بالجمهورية الشعبية البولونية.
 -1ال تحول مقتضيات المقطع األول دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بإرسال مباشرة
عن طريق بعثتهما الديبلوماسية أو مركزهما القنصلي جميع المحررات القضائية وغير
القضائية ،الموجهة لمواطنيهما إذا قبل هؤالء التوصل بها.
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ويمكن أيضا للطرفين المتعاقدين العمل على االستماع بنفس الطرق لمواطنيهما بوصفهم
أطرافا أو شهودا أو رخبراء إذا قبل هؤالء عن طواعية أن يستمع إليهم.
الفصل 1
تحرر طلبات التعاون القضائي ،وكذا المستندات المرفقة بها ،بلغة الطرف الطالب ،وتقرن
بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب ،أو إلى اللغة الفرنسية.
يرسل الطرف المطلوب المستندات التي تم إنجازها تنفيذا لطلبات التعاون القضائي
مشفوعة بترجمة إلى لغة الطرف الطالب أو إلى اللغة الفرنسية.
الفصل 5
تتبادل وزارتا العدل لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب منهما المعلومات المتعلقة
بالنصوص التشريعية والتعاليق والنشرات في الميدانين المدني والجنائي.
الباب الثاني
يف املساعدة القضائية
الفصل 2
يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين لدى السلطات القضائية القائمة دارخل حدود الطرف
اآلرخر من المساعدة القضائية واإلعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية أسوة بمواطني هذه
السلطات ،وذلك بالنظر ألوضاعهم المادية والعائلية ومع اعتبار نفس الشروط التي تطبق على
مواطنيها أنفسهم.
يستفاد أيضا من هذه المساعدة القضائية وهذا اإلعفاء في حالة تنفيذ إنابات قضائية أو تبليغ
محررات بناء على نفس السبب.
الفصل 7
 -2تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية والمالية التي تبرر منح المساعدة
القضائية السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد دارخل حدوده موطن أو محل إقامة
المواطن الطالب.
 -1إذا لم يكن للشخص المعني موطن دارخل حدود أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يمكن
للبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للدولة التي ينتمي إليها إما أن يسلموه هذه الشهادة أو
يشهدوا بصحة الوثيقة المسلمة من طرف سلطات البلد المضيف.
 -8يمكن للسلطة القضائية الموكول لها البت في طلب المساعدة القضائية أن تطلب من
السلطة التي سلمت الشهادة معلومات تكميلية.
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الباب الثالث
يف التعاون القضائي يف امليدان املدني
الفصل .
يؤكد الطرفان ا لمتعاقدان اتفاقهما على أن يتم تبادل التعاون القضائي في الميدان المدني،
وفق الشروط المحددة في هذه االتفاقية.
الفصل 6
يمكن رفض طلب التعاون القضائي ،إذا ظهر أنه يخالف النظام العام للطرف المطلوب أو
يمس بسيادته أو أمنه.
الفصل 46
يشمل التعاون القضائي في الميدا ن المدني تبليغ المستندات وتنفيذ اإلجراءات المسطرية
كاالستماع للشهود أو األطراف وأعمال الخبرة والوقوف على عين المكان وجميع إجراءات
البحث األرخرى.
ويطبق التعاون أيضا في شأن البحث على عنوان األشخاص الذين هم موضوع دعوى
مدنية مقامة من طرف أشخاص قاطنين دارخل حدود الطرف الطالب.
الفصل 44
يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات التالية:
أ) السلطات التي صدر عنها المستند؛
ب) موضوع الطلب وكذا القضية؛
ج) االسم العائلي والشخصي ،وصفة ،ومهنة ،وموطن ،ومحل إقامة كل واحد من
األطراف وإن أمكن بيان جنسياتهم ،ويذكر بالنسبة لألشخاص االعتبارية عنوانها ومقرها؛
د) يذكر عند االقتضاء ،االسم العائلي والشخصي وعنوان ممثلي األطراف؛
هـ) عنوان المرسل إليه؛
و) بالنسبة لإلنابات القضائية يبين نوع اإلجراء المطلوب إنجازه وتذكر عند االقتضاء
األسئلة المراد توجيهها للشهود.
الفصل 46
 -2إذا لم يكن عنوان الش خص المعني بطلب التعاون القضائي بالمستند مبينا بدقة أو لم
يكن صحيحا ،فإن السلطة المطلوبة تتولى في حدود اإلمكان تعيين العنوان الصحيح.
 -1إذا لم تكن السلطة المطلوبة مختصة فإنها توجه المستند تلقائيا إلى السلطة المختصة
وتخطر بذلك السلطة الطالبة.
 -8إذا لم يتأت تنفيذ طلب التعاون القضائي لسبب من األسباب فإن السلطة المطلوبة تعيده
إلى السلطة الطالبة مبينة عدم إنجاز التنفيذ.
542

الفصل 48
تخطر السلطة المطلوبة في الوقت المالئم ،السلطة الطالبة ،وكذا األطراف المعنيين بتاريخ
ومكان تنفيذ اإلنابة القضائية وذلك بناء على طلب من السلطة الطالبة.
الفصل 41
ال يرتب إجراء التعاون القضائي على عاتق الطرف الطالب ،أداء أية مصاريف عدا
أتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة حيث يرسل إلى الطرف الطالب بيان بنوعها ومقدارها.
الفصل 45
 -2كل شاهد أو رخبير  -أيا كانت جنسيته  -يحضر عن طيب رخاطر وبناء على استدعاء
أمام السلطة القضائية للدولة الطالبة ،ال يجوز دارخل حدود هذه الدولة ،متابعته أو القبض عليه أو
وضع أية قيود على حريته الشخصية من أجل أفعال أو تنفيذا ألحكام باإلدانة سابقة لوقت
مغادرته الدولة المطلوبة.
 -1تزول هذه الحصانة بعد انقضاء ثالثين يوما تبتدئ من تاريخ قيام السلطة القضائية التي
طلبت حضوره بإبالغه أن وجوده بها غير ضروري ،وال تدرخل ضمن هذا األجل المدة التي لم
يستطع الشاهد أو الخبير رخاللها مغادرة بلد هذا الطرف ألسباب رخارجة عن إرادته.
الفصل 42
للشاهد أو الخبير الذي يمثل بعد استدعائه أمام سلطة قضائية للطرف المتعاقد اآلرخر الحق
في استيفاء تعويضات عن السفر واإلقامة يتم تقديرها انطالقا من محل إقامته وتبعا للتعاريف
واألنظمة المعمول بها في البلد المجرى به االستماع ،ويمنح له بواسطة البعثة الدبلوماسية أو
المركز القنصلي التابع للطرف الطالب ،وبطلب منه ،تسبيق عن مصاريف السفر كال أو بعضا.
الباب الرابع
يف الرتكات
الفصل 47
في قضايا التركات تقوم البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للطرفين المتعاقدين دون
احتياج إلى اإلدالء بوكالة رخاصة أمام المحاكم أو غيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد
اآلرخر بتمثيل مواطنيها غير الم وجودين دارخل حدود هذا الطرف اآلرخر والذين لم ينيبوا عنهم
وكيال.
الفصل 4.
 -2عند وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد اآلرخر فإن السلطة
المختصة تخطر بذلك البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للطرف اآلرخر فورا ،وترسل جميع
العناصر المتوفرة لد يها المتعلقة بالورثة المحتملين أو الموصى لهم إلى محالت سكناهم أو
إقامتهم وكذا المعلومات المتعلقة بأهمية التركة ،وبوجود سند وصية ،وإذا كانت هذه السلطة
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على علم بأن الهالك قد ترك أمواال في بلد آرخر ،فإنها تخطر بذلك أيضا الطرف المتعاقد المعني
باألمر.
 -1إذا الح ظت هذه السلطة أثناء جريان مسطرة تتعلق بتركة بأن الوارث والموصى له أو
الدائن المحتمل ،من رعايا الطرف المتعاقد اآلرخر ،فإنها ملزمة بأن تخطر بذلك البعثة
الدبلوماسية أو المركز القنصلي لهذا الطرف.
الفصل 46
 -2إذا وجدت تركة لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف اآلرخر فإن السلطة
المختصة في مادة التركة تتخذ وفق قوانينها الدارخلية ،إما تلقائيا أو بناء على طلب التدابير
المناسبة من أجل حماية التركة وتسييرها ،وتخطر بذلك البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
 -1يمكن للبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التعاون مع السلطة المختصة بغية الحفاظ
على التركة ،ورخاصة درء األضرار التي يمكن وقوعها للتركة بما في ذلك بيع األموال المنقولة
وكذا تعيين وكيل للتركة أو حارس لها.
الفصل 66
في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين أثناء إقامة مؤقتة في بلد الطرف اآلرخر فإن
جميع األمتعة واألشياء ا لتي كانت في حيازته تسلم بواسطة محضر مشتمل على قائمة مفصلة
إلى البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للطرف الذي يكون المتوفى من ضمن مواطنيه،
وتقوم البعثة أو المركز بتسديد الديون المترتبة في ذمة الهالك طيلة إقامته دارخل الدولة التي
أدركته بها الوفاة ،وذلك في حدود قيمة هذه األمتعة أو األشياء.
الفصل 64
 -2إذا تعين بعد إجراء مسطرة إرث تحويل أموال التركة المنقولة ،وكذا حصيلة بيع
أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى ورثة أو موصى لهم يوجد موطنهم أو محل إقامتهم في بلد
الطرف المتعاقد اآلرخر ،فإن األموال وحصيلة البيع تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو المركز
القنصلي لهذا الطرف المتعاقد ،ويحرر محضر إلثبات هذا التسليم.
 -1يطبق المقطع األول من هذا الفصل بشرط:
أ) أن تكون جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالتركة قد أ ّديت أو وقع ضمانها؛
ب) أن تكون السلطة المختصة قد منحت ،طبقا لقوانينها الجاري بها العمل ،الررخصة
الالزمة لتصدير أموال التركة أو تحويل قيمتها؛
ج) أن يكون الدائنون الذين استدعوا بصفة قانونية للتصريح بالمطالبة بديونهم لم يتقدموا
لهذا الغرض دارخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ استدعائهم أو أنهم في حالة تقدمهم كانت الديون
قد أ ّديت أو وقع ضمانها قانونا.
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الباب اخلامس
يف ملخصات عقود احلالة املدنية والوثائق القضائية
الفصل 66
بناء على طلب السلطات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين ،فإن الطرف اآلرخر يبعث
بلمخصات عقود الحالة المدنية وكذا بغيرها من الوثائق المتعلقة بها عند االقتضاء فيما يخص
مواطني الطرف الطالب ،وذلك بدون رسوم ومصاريف.
الفصل 68
 -2ال تتوقف ملخصات عقود الحالة المدنية المسلمة من طرف سلطة مختصة في بلد أحد
الطرفين المتعاقدين والحاملة لخاتم رسمي على مصادقة ليعمل بها في بلد الطرف اآلرخر.
 -1تطبق مقتضيات المقطع األول أيضا على الوثائق الرسمية المحررة والمشهود
بمطابقتها لألصل من طرف السلطات القضائية ألحد الطرفين المتعاقدين.
الباب السادس
يف االعرتاف باألحكام واإلذن بتنفيذها
الفصل 61
 -2يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين ويأذن في بلده بتنفيذ األحكام القضائية
الصادرة في بلد الطرف اآلرخر ،وهي اآلتية:
أ) األحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة في الميدان المدني وكذا األحكام
القضائية المشمولة بالتنفيذ المؤقت الصادرة في مادة النفقة وحضانة األوالد؛
ب) األحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة في دعاوى جنائية عندما تتعلق
بالتعويض عن األضرار.
 -1يعتبر أيضا بمثابة أحكام قضائية حسب مدلول المقطع األول ،الصلح المبرم في
القضايا المدنية أمام السلطات القضائية ،وكذا الذي يتم في قضايا اإلرث أمام مؤسسات تابعة
ألحد الطرفين المتعاقدين والتي تكون حسب تشريعها مختصة بالنظر في مسائل الميراث.
الفصل 65
يعترف باألحكام القضائية المشار إليها في الفصل  11ويؤذن بتنفيذها إذا توفرت الشروط
التالية:
أ) إذا كان الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة ،وال يقبل ارختصاص السلطات
القضائية للطرف الطالب ،إذا كان قانون الطرف المطلوب ال يعترف باالرختصاص إال لسلطاته
القضائية دون غيرها؛
ب) إذا كان الحكم القضائي حسب قانون الطرف الطالب نهائيا وقابال للتنفيذ أو مشموال
فيما يخص النفقة وحضانة األوالد بالتنفيذ المؤقت؛
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ج) إذا كان االعتراف أو اإلذن بتنفيذ الحكم القضائي ال يمس بسيادة الطرف المطلوب أو
بأمنه أو بنظامه العام أو بالمبادئ األساسية لتشريعه؛
د) إذا لم يسبق أن صدر حكم مكتسب لقوة األمر المقضي به عن سلطة قضائية مختصة
للطرف المطلوب أو إذا لم تكن معروضة على أية سلطة قضائية لهذا الطرف دعوى بين نفس
األطراف تتعلق بذات الحق موضوعا وسببا في تاريخ سابق على عرض النزاع على السلطة
القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب االعتراف واإلذن بتنفيذه؛
هـ) إذا كان الشخص الذي صدر الحكم القضائي ضده قد حضر شخصيا أو بواسطة نائبه
أو تخلف عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية ،وال يعتد باالستدعاء الذي يتم عن طريق
اإلعالنات.
الفصل 62
 -2يجوز لكل طرف معني تقديم طلب االعتراف أو اإلذن بتنفيذ الحكم مباشرة إلى السلطة
القضائية المختصة للطرف المطلوب أو إلى السلطة القضائية التي بتت ابتدائيا حيث تتولى
إرساله إلى السلطة القضائية المختصة للطرف اآلرخر.
 -1ترفق بالطلب:
أ) نسخة من الحكم القضائي مشهود بمطابقتها لألصل ،وكذا شهادة تثبت أن الحكم نهائي
وقابل للتنفيذ أو مشمول فيما يخص النفقة وحضانة األوالد بالتنفيذ المؤقت .وإذا تعلق األمر
بصلح ،نسخة من مستند الصلح الحاصل أمام السلطة القضائية مشهود بمطابقتها لألصل ،وكذا
شهادة تثبت بأن هذا الصلح قابل للتنفيذ؛
ب) إذا تعلق األمر بحكم قضائي ،شهادة تثبت بأن الطرف الذي صدر الحكم ضده قد تم
استدعاؤه بكيفية صحيحة ووفقا لتشريع الطرف الطالب؛
ج) ترجمة للمستندات المذكورة في المقطعين (أ) و(ب) مشهود بمطابقتها لألصل ،وكذا
ترجمة للطلب.
الفصل 67
 -2تبت السلطة القضائية للطرف المطلوب في طلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه طبقا
لتشريعها ما لم توجد مقتضيات مخالفة في هذه االتفاقية.
 -1يقتصر نظر السلطة القضائية المعروض عليها طلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه على
التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين  14و.11
الفصل 6.
رخالفا للمقتضيات الواردة في الفصول السابقة فإن األحكام القضائية النهائية الصادرة عن
سلطات أحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة باألحوال الشخصية لمواطنيهم يعترف بها
بقوة القانون في بلد الطرف اآلرخر دون إتباع مسطرة االعتراف.
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الفصل 66
 -2إذا صدر على أحد أطراف الدعوى المستفيد من اإلعفاء من وضع كفالة عمال بالفصل
 1حكم قضائي نهائي بأداء المصاريف ،فإن هذا الحكم ينفذ بطلب من المعني باألمر في بلد
الطرف اآلرخر مجانا.
إن المبالغ التي تمثل المصاريف المسبقة من طرف الدولة وكذا واجبات التسجيل والتنبر
التي أعفى الطرف منها يتم استيفاؤها ،وتوضع رهن إشارة البعثة الدبلوماسية أو المركز
القنصلي لهذه الدولة.
 -1يرفق الطلب المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذا الفصل بنسخة مشهود
بمطابقتها لألصل للجزء الخاص في الحكم القضائي على مبلغ المصاريف ،وبشهادة تثبت أن
هذا الحكم نهائي ،وكذا بترجمة لهذه المستندات مشهود بمطابقتها لألصل.
 -8يقتصر نظر السلطة القضائية التي تأذن بالتنفيذ على التأكد من توفر الشروط
المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 86
يخضع االعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها لالتفاقية المصادق عليها بنيويورك بتاريخ
 20يونيه  2643المتعلقة باالعتراف بالقرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها.
الفصل 84
ال يجوز المساس عند تطبيق المقتضيات الخاصة باالعتراف واإلذن بتنفيذ األحكام
القضائية والقرارات التحكيمية والصلح المبرم أمام السلطة القضائية في الميدان المدني ،بقوانين
الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل األموال والمبالغ النقدية.
الباب السابع
يف التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
الفصل 86
يؤكد الطرفان المتعاقدان اتفاقهما على أن يتم تبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي
وفق الشروط المحددة في هذه االتفاقية.
الفصل 88
يشمل التعاون القضائي في الميدان الجنائي تبليغ المستندات وكذا تنفيذ اإلجراءات
المس طرية كاستجواب المتهمين واالستماع للشهود والخبراء ومباشرة التحريات القضائية
وأعمال الخبرة وإجراء التفتيش والوقوف على عين المكان وإرسال وسائل اإلثبات.
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الفصل 81
 -2تطبق مقتضيات الفصول  6و 22و 21و 28و 21و 24و 21من هذه االتفاقية بصورة
مماثلة كلما تعلق األمر بالتع اون القضائي في الميدان الجنائي ،غير أن طلب التعاون القضائي
يكون متضمنا للتكييف القانوني للجريمة المقترفة.
 -1يطبق الطرف المطلوب عند تنفيذ إنابة قضائية أو طلب بحث مقتضيات قانونه الدارخلي،
غير أنه يمكنه بطلب من الطرف الطالب أن يطبق مقتضيات قانون هذا األرخير ما لم تكن
متعارضة مع قانونه الدارخلي.
الفصل 85
 -2يلتزم الطرفان المتعاقدان بالقيام طبقا لقوانينهما الدارخلية ،وبطلب من أحدهما ،بمتابعة
مواطنيهما الذين يرتكبون جناية أو جنحة دارخل حدود الطرف اآلرخر ،ويوجهان لهذا الغرض
معلومات عن الظنين وعن الجريمة المقترفة وكذا عن وسائل اإلثبات الموجودة في حيازتهما
والنصوص القانونية المطبقة على الفعل المرتكب حسب القوانين المعمول بها في أماكن وقوع
الجريمة.
 -1يخطر الطرف المطلوب الطرف المتعاقد اآلرخر بمآل المتابعة الجنائية.
الفصل 82
 -2إذا ألقي القبض على أحد المواطنين المغاربة دارخل حدود الجمهورية الشعبية البولونية
فإن السلطة البولونية المختصة تخطر فورا سفارة المملكة المغربية أو أقرب مركز قنصلي
مغربي.
إذا ألقي القبض على أحد المواطنين البولونيين دارخل حدود المملكة المغربية فإن السلطة
المغربية المختصة تخطر فورا سفارة الجمهورية الشعبية البولونية أو أقرب مركز قنصلي
بولوني.
 -1يوجه كل طرف متعاقد بالطريق الدبلوماسي إلى الطرف اآلرخر األحكام أو القرارات
الصادرة في حق مواطني هذا الطرف األرخير ،وترسل بطلب صريح نسخة من الحكم أو القرار
الصادر.
الباب الثامن
يف تسليم اجملرمني
الفصل 87
يتبادل الطرفان المتعاقدان ط بق مقتضيات هذه االتفاقية ،بطلب من أحدهما ،تسليم
األشخاص الموجودين في بلد أي منهما إما لمتابعتهم جنائيا أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
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الفصل 8.
يكون التسليم في حق:
أ) األشخاص المتابعين من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين
المتعاقدين بعقوبة الحبس ألزيد من سنة أو بعقوبة أشد؛
ب) األشخاص المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بعقوبة حبس
لمدة ستة أشهر على األقل أو بعقوبة أشد من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين
الدولة المطلوبة.
الفصل 86
ال يكون التسليم ممكنا:
أ) إذا كانت الجنايات أو الجنح المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت دارخل حدود الدولة
المطلوبة؛
ب) إذا كان األشخاص المطلوب تسليمهم قد صدر في حقهم حكم نهائي باإلدانة أو اإلعفاء
أو البراءة أو صدر لفائدتهم قرار بعدم المتابعة ما لم يتعلق األمر بقرار بعدم االرختصاص صادر
عن السلطات القضائية للدولة المطلوبة؛
ج) إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة لسبب من األسباب قد سقطت عند التوصل
بطلب التسليم بناء على قانون أحد الطرفين المتعاقدين.
الفصل 16
ال يجوز التسليم إذا كانت الجناية أو الجنحة المطلوب من أجلها:
أ) تعتبر في نظر الدولة المطلوبة جريمة ذات صبغة سياسية؛
ب) تنحصر فقط في اإلرخالل بواجبات عسكرية.
الفصل 14
ال يمكن تسليم:
أ) مواطني الطرف المطلوب؛
ب) األشخاص غير المسموح بتسليمهم طبق تشريع الطرف المطلوب.
الفصل 16
إذا لم يقبل طلب التسليم ،فإن الطرف المتعاقد المطلوب يخطر بذلك الطرف المتعاقد
الطالب.
الفصل 18
إذا طلبت عدة دول تسليم نفس الشخص من أجل جريمة واحدة أو من أجل جرائم مختلفة
فإن الطرف المتعاقد المطلوب يكون له أن يقرر لمن يمنح القبول من هذه الطلبات.
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الفصل 11
 -2يكون طلب التسليم كتابة ويرفع بالطريق الدبلوماسي ،ويجب أن يكون مبينا للسلطة
ال طالبة والسلطة المطلوبة واالسم العائلي والشخصي للمطلوب تسليمه ،وكذا جنسيته ،وأن
يتضمن أيضا معلومات عن موطن المطلوب أو محل إقامته وعن هويته وعن األفعال الجرمية
ووصفها القانوني وكذا الغاية من الطلب.
 -1يرفق طلب التسليم إذا أمكن ببيان ألوصاف المعني باألمر الصحيحة وصورته
الفوتوغرافية وكشف لبصمات أصابعه.
 -8في مرحلة التحقيق يرفق طلب التسليم بأمر بإلقاء القبض مع عرض لوقائع الجناية أو
الجنحة المرتكبة ونصوص القانون الجنائي التي تطبق على الجريمة موضوع الطلب.
 -1في مرحلة تنفيذ العقوبة يرفق طلب التسليم بنسخة من حكم حائز لقوة األمر المقضى به
وكذا بنص القانون الجنائي المطبق المستند عليه في اإلدانة.
إذا كان المحكوم عليه قد قضى جزءا من العقوبة فإنه يشار إلى ذلك.
الفصل 15
إذا بدا أن المعلومات المقدمة من الطرف الطالب غير كافية لتمكين الطرف المطلوب من
اتخاذ قرار ،فإن هذا الطرف األرخير ي طلب إفادته بالمعلومات التكميلية الضرورية ويسوغ له أن
يحدد أجال للحصول على هذه المعلومات.
الفصل 12
إذا كان طلب التسليم مبررا بما فيه الكفاية طبقا ألحكام هذه االتفاقية ،فإن الطرف
المطلوب يأمر طبقا لقوانينه ودون مهلة باعتقال الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا.
الفصل 17
 -2يمكن أيضا في حالة االستعجال إجراء االعتقال المؤقت قبل التوصل بطلب التسليم إذا
عبر الطرف الطالب عن ذلك وأكد في نفس الوقت بأن هذا الشخص صدر في حقه أمر بإلقاء
القبض أو حكم نهائي وأفصح عن نيته في إرسال طلب التسليم.
يسوغ إرسال طلب االعتقال المؤقت عن طريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أرخرى تترك
أثرا كتابيا.
 -1يتعين إرخطار الطرف الطالب فورا بإجراء االعتقال المؤقت وباألجل المحدد في
الفصل  13الذي يجب بمضيه اإلفراج عن الشخص المعتقل.
الفصل 1.
 -2يفرج عن الشخص الذي اعتقل مؤقتا بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل
 14إذا لم يقع التوصل بطلب التسليم رخالل ثالثين يوما من تاريخ إعالم الطرف الطالب باعتقال
هذا الشخص.
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ويجوز بطلب من الطرف الطالب تمديد هذا األجل إلى رخمسة عشر يوما.
 -1يفرج أيضا عن الشخص المعتقل في حالة عدم التوصل بالمعلومات التكميلية المطلوبة
رخالل األجل المنصوص عليه في الفصل  14من هذه االتفاقية.
 -8تفرج السلطة المطلوبة عن الشخص المعتقل مؤقتا إذا أرخطرت بأنه لم يعد في نية
الطرف الطالب المطالبة بالتسليم.
الفصل 16
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مشموال بمتابعة جنائية أو يقضي عقوبة من أجل جريمة
أرخرى مقترفة دارخل حدو د الطرف المطلوب فإن التسليم يمكن تأجيله إلى حين إنهاء المتابعة
الجنائية أو حين تنفيذ العقوبة أو العفو منها.
الفصل 56
 -2إذا كان تأجيل التسليم المنصوص عليه في الفصل  16من شأنه أن يؤدي إلى تقادم
المتابعات الجنائية أو العقوبة أو يخلق أيضا عوائق أرخرى بالنسبة لإلجراءات الجنائية فإنه يمكن
بطلب معلل تسليم الشخص المطلوب بصفة مؤقتة.
 -1يرجع فورا الشخص الذي يسلم بصفة مؤقتة إلى بلد الطرف المطلوب بعد إنهاء
المتابعة الجنائية التي من أجلها وقع تسليمه.
الفصل 54
 -2ال يمكن دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب متابعة الشخص الذي وقع تسليمه
جنائيا ،أو اعتقاله لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة سابقة على تاريخ تسليمه غير تلك التي ارتكز
عليها طلب التسليم ،وال يمكن أن يسلم هذا الشخص إلى دولة أرخرى دون موافقة الطرف
المتعاقد المطلوب.
 -1ال تكون الموافقة واجبة :
أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم رخالل ثالثين يوما التالية إلنهاء المتابعة الجنائية أو لتنفيذ
العقوبة أو العفو منها بلد الطرف الطالب ،وال تدرخل في هذا األجل المدة التي لم يكن رخاللها
بإمكان الشخص المسلم مغادرة بلد الطرف الطالب؛
ب) إذا عاد الشخص المسلم بمحض إرادته إلى بلد الطرف الطالب بعد مغادرته إياه.
الفصل 56
يخطر الطرف المتعاقد طالب التسليم ،الطرف المتعاقد المطلوب بنتيجة المتابعة الجنائية
المقامة ضد الشخص المسلم .يرفق الطرف المتعاقد الطالب بهذا اإلرخطار ،بناء على طلب
الطرف المتعاقد المطلوب ،نسخة من الحكم الحائز لقوة األمر المقضي به.
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الفصل 58
 -2يشعر الطرف المتعاقد المطلوب الذي قبل التسليم الطرف المتعاقد الطالب بمكان
وتاريخ تسليم الشخص المعني ،وكذا بالمدة التي قضاها رهن االعتقال بغرض التسليم.
 -1يفرج عن الشخص الذي تم قبول تسليمه إذا لم يعمل على استالمه الطرف الطالب
رخالل أجل رخمسة عشر يوما يبتدئ من اليوم المحدد للتسليم.
 -8في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استالم الشخص المقبول تسليمه،
فإن الطرف المعني يخبر مسبقا الطرف اآلرخر بذلك ،ويتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ آرخر
للتسليم ال يمكن أن تتجاوز مدته رخمسة عشر يوما ابتداء من وقت زوال هذه الظروف.
الفصل 51
إذا تملص شخص مسلم بطريقة ما ،من المتابعة الجارية ضده أو من تنفيذ العقوبة الجنائية
ثم رجع إلى بلد الطرف المطلوب منه فيما قبل ،فإنه يعاد تسليمه بمجرد تأكيد طلب التسليم دون
حاجة إلرسال المستندات المذكورة في الفصل  11من هذه االتفاقية.
الفصل 55
 -2إن جميع األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها وسائل إثبات والتي
توجد وقت إلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو التي تكشف فيما بعد ،تحجز بطلب
من الدولة الطالبة وتسلم لها.
 -1يجوز تسليم هذه األشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
 -8تحفظ في جميع األحوال الحقوق المكتسبة للدولة المطلوبة أو للغير على هذه األشياء،
وإذا ثبتت مثل هذه الحقوق فإن األشياء ترد عقب انتهاء القضية في أقرب وقت ممكن إلى الدولة
المطلوبة وبدون مصاريف.
 -1يجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا رأت في ذلك ضرورة
بشأن متابعة جنائية أرخرى ،ويسوغ لها كذلك عند إرسالها أن تحتفظ لنفسها بالحق في استردادها
لنفس السبب مع إعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
 -4ال تطبق في حالة تسليم األشياء ،اعتمادا على الفقرات السابقة المقتضيات المتعلقة
بتصدير واستيراد األشياء والقيم الخاضعة لقوانين الصرف.
الفصل 52
يررخص بناء على طلب موجه بالطريق الدبلوماسي بالمرور عبر أراضي أحد الطرفين
المتعاقدين مع مراعاة الشروط المطلوبة بشأن التسليم.
الفصل 57
 -2ال يطالب الطرفان المتعاقدان باسترجاع المصاريف المترتبة عن التسليم.
 -1تقع المصاريف المترتبة عن العبور على عاتق الطرف الطالب.
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الباب التاسع
يف تبادل اإلشعارات بشأن األحكام القاضية
باإلدانة وكذا ملخصات السجل العدلي
الفصل 5.
يعلم الطرفان المتعاقدان ،كل منهما اآلرخر ،على وجه التبادل مرة في السنة على األقل،
وعن طريق وزارتيهما في العدل ،بأحكام اإلدانة الصادرة من أجل جناية أو جنحة عن السلطات
القضائية التابعة لكل واحد منهما ضد مواطني الطرف المتعاقد اآلرخر وكذا بالتدابير المتخذة بعد
صدور هذه األحكام.
الفصل 56
تتبادل السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بواسطة وزارتيهما في العدل،
وبطلب من السلطات القضائية للطرف اآلرخر ،المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية لألشخاص
المتابعين أو المحكوم عليهم باإلدانة.
الباب العاشر
مقتضيات ختامية
الفصل 26
 -2يصادق على هذه االتفاقية ،ويقع تبادل وثائق المصادقة بمدينة الرباط.
 -1يعمل بهذه االتفاقية لمضي ثالثين يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة.
 -8يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين اإلعالن عن الرغبة في فسخ هذه االتفاقية ويسري
أثر الفسخ بعد سنة من تاريخ إبالغه إلى الطرف اآلرخر.
حرر بفارسوفيا في  11جمادى الثانية  2866موافق  12ماي سنة  2646في أصلين اثنين
كل أصل منهما باللغات العربية والبولونية ،والفرنسية ،ويعتد بصحة هذه النصوص على
التساوي ،وفي حالة وجود ارختالف بين النصين العربي والبولوني يعمل بالنص الفرنسي.
وإقرارا بذلك وقع مندوبا الدولتين المتعاقدتين على هذه االتفاقية ،ووضعا عليها رخاتميهما.
عن المملكة المغربية:
عبد الرحمن بادو.
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عن الجمهورية الشعبية البولونية:
جيرزي بافيا.

56.

اتفاقية بني اململكة املغربية و اجلمهورية بولندة
بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم

1

إن المملكة المغربية والجمهورية بولندة ،المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين"
حرصا منهما على تمتين وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة رخاصة
تعزيز التعاون القضائي بينهما،
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية دارخل
وطنهم وذلك لتسهيل عملية إدماجهم االجتماعي،
اتفقتا على ما يلي:
الباب األول
مبادئ عامة
املادة األوىل
التعاريف
يقصد في هذه اإلتفاقية:
أ -بعبارة "دولة اإلدانة" ،الدولة التي حكم فيها على الشخص الذي يمكن نقله أو التي تم نقله
منها؛
ب -بعبارة "دولة التنفيذ"  ،الدولة التي يمكن أن ينقل إليها الشخص المحكوم عليه أو التي نقل
إليها لقضاء عقوبته؛
ج -بعبارة "حكم" كل مقرر قضائي صادر بإدانة؛
د -بعبارة "إدانة" كل عقوبة أو تدبير سالب للحرية صادر عن جهة قضائية لمدة محددة أو
غير محددة نتيجة ارتكاب فعل إجرامي؛
ه -بعبارة "المحكوم عليه"  ،كل شخص صدرت ضده ،إدانة ،بصفة نهائية فوق تراب إحدى
الدولتين،
املادة 6
املبادئ

 - 1تم التوقيع على هذه االتفاقية بالرباط في  80يونيو  ،1003ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ،غير أنه طبقا للمادة 10
من هذه االتفاقية فإنها " تدرخل حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآرخر إشعار مكتوب يثبت استكمال الدولتين لإلجراءات
الدستورية المتطلبة لديهما ".أي اعتبارا من  24شتنبر  1021تاريخ استكمال كل من المملكة المغربية وجمهورية
بولندة لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
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 -2يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة األرخرى
لتنفيذ اإلدانة المحكوم بها عليه وذلك تطبيقا لمقتضيات هذه االتفاقية.
 -1يجب على السلطة المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة
األرخرى بما تخوله له هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته.
املادة 8
شروط الرتحيل
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
 -2يجب أن تكون األفعال أو اإلرخالالت التي أدت إلى اإلدانة مخالفة جنائية حسب قانون
دولة التنفيذ أو تشكلها إذا ما ارتكبت فوق ترابها؛
 -1أن يكون الشخص المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة التي سينقل إليها؛
 -8أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابال للتنفيذ؛
 -1أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل وأن يكون على علم باآلثار القانونية التي تنجم عن
ذلك؛ إذا كان المعتقل عاجزا عن التعبير على موافقته بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية
يقوم ممثله القانوني بالموافقة على هذا النقل؛
 -4يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عن تسعة أشهر عند التوصل بطلب النقل؛ ويمكن في
الحاالت االستثنائية لل دولتين الموافقة على طلب النقل رغم أن المدة المتبقية تقل عن تسعة
أشهر؛
 -1يجب أن يحظى هذا النقل بموافقة كال من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ.
املادة 1
أسباب الرفض
 -2يجب رفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بنظامها العام ،بسيادتها أو
بأمنها؛
ب -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ.
 -1يمكن رفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ،وعقوبات مالية وتعويضات ومصاريف
قضائية المحكوم بها عليه؛
ب -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ؛
ج -إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة؛
د -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ؛
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ه -إذا اتخذت السلطة المختصة لدولة التنفيذ قرارا انتهائيا بعدم إجراء أية متابعة أو قررت
نهائيا جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
الباب الثاني
املسطرة
املادة 5
قنوات االتصال
 -2توجد الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل
األجوبة عبر نفس القناة في أقرب اآلجال.
 -1يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرارها قبول أو
رفض طلب النقل.
 -8يجب تعليل قرار الرفض.
املادة 2
طلبات النقل
 -2يمكن تقديم طلب النقل من طرف دولة التنفيذ أو من طرف دولة اإلدانة.
 -1يقدم كل طلب نقل كتابة ،متضمنا هوية المحكوم عليه وجنسيته وعنوانه الشخصي
ومكان إلقامته.
 -8يمكن للمحكوم عليه أو ممثله القانوني تقديم طلب النقل إلى أي من الطرفين.
املادة 7
الوثائق املعز ة للطلب
 -2تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
أ -وثيقة أو تصريح يثبت أن المحكوم عليه من رعايا هذه الدولة؛
ب -نسخة من المقتضيات القانونية لدولة ال تنفيذ التي يستفاد منها أن األفعال أو االرخالالت
التي أدت إلى اإلدانة بدولة تكون كذلك جريمة إذا ما ارتكبت فوق تراب دولة التنفيذ؛
ج -نسخة من المقتضيات القانونية لدولة التنفيذ الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة؛
 -1تدلي دولة اإلدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية:
أ -نسخة مطابقة ألصل الحكم مع وثيقة تشهد أن هذا األرخير نهائي وقابل للتنفيذ ،مع
المقتضيات القانونية المطبقة؛
ب -اإلشارة إلى مدة اإلدانة وإلى تاريخ بداية العقوبة السالبة للحرية بما في ذلك مدة االعتقال
االحتياطي عند االقتضاء ،متضمنة كل ما من شأنه أو يؤثر على تنفيذ العقوبة؛
ج -تصريح تتلقاه السلطة المختصة يثبت موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني؛
د -كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
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 -8يمكن لكل من دولة اإلدانة ودولة التنفيذ طلب كل وثيقة أو كل المعلومات التي تراها
مفيدة قبل تقديم الطلب أو اتخاذ قرار بقبول أو برفض النقل.
 -1يجب إرخبار المحكوم عليه بالتطورات التي يعرفها ملفه وكذا بجميع المقررات التي
تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.
املادة .
املعلومات املتعلقة بالتنفيذ
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ مقرر اإلدانة:
أ -إذا اعتبرت أن اإلدانة قد تم تنفيذها؛
ب -إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة إدانته؛
ج -إذا طلبت منها دولة اإلدانة تقريرا رخاصا.
املادة 6
اإلعفاء من املصادقة
تعفى من إجراءات المصادقة ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
املادة 46
اللغات
يجب أن تكون طلبات النقل وجميع الوثائق المرسلة بمقتضى هذه االتفاقية مترجمة إلى
اللغة الفرنسية.
املادة 44
اخلفر واملصاريف
 -2تتكفل دولة التنفيذ بالحراسة إلنجاز عملية النقل.
 -1مصاريف النقل بما فيها مصاريف الحراسة تقع على عائق دولة التنفيذ ما لم يتقرر
رخالف ذلك من الطرفين.
 -8تقع المصاريف التي أنفقت فقط فوق تراب دولة اإلدانة على عاتق هذه الدولة.
 -1يمكن لدولة التنفيذ أن تطالب المحكوم عليه بإرجاع كل أو بعض مصاريف النقل.
الباب الثالث
آثار النقل
املادة 46
آثار النقل بدولة اإلدانة
 -2يوقف تنفيذ الحكم في دولة اإلدانة عند تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة
التنفيذ .وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بعد نقله وغادر تراب دولة التنفيذ فإن دولة
اإلدانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة التي كان من الالزم قضاؤها بدولة التنفيذ.
 -1ال يمكن لدولة اإلدانة أن تعمل فيما بعد على تنفيذ العقوبة عندما تعتبر دولة التنفيذ أنها قد
انتهت.
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املادة 48
آثار النقل بدولة التنفيذ
 -2مراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية ،تتقيد دولة التنفيذ بالوقائع الثابتة وبالطبيعة القانونية
للعقوبة ومدتها كما هي محددة في مقرر اإلدانة.
 -1إذا كانت مدة العقوبة غير متطا بقة مع ما هو منصوص عليه في قانون دولة التنفيذ،
يمكن لهذه األرخيرة مالئمة العقوبة مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة
للجرائم المماثلة .وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر اإلمكان من حيث طبيعته مع العقوبة
الصادرة بمقتضى حكم اإلدانة .وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو
مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه
في قانون دولة التنفيذ.
 -8مراعاة لمقتضيات المادتين  21و  ، 24من هذه االتفاقية يخضع تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ
لقانون هذه الدولة .وتكون وحدها المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة.
وتخصم من مجموع مدة العقوبة السالبة للحرية المدة التي قضاها الشخص المحكوم عليه بدولة
اإلدانة.
املادة 41
اآلثار املرتتبة عن النقل بالنسبة للمحكوم عليه
ال يمكن للمحكوم عليه الذي تم نقل ه طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية أن يتابع من جديد أو
يعتقل في دولة التنفيذ من أجل نفس األفعال التي أدت إلى اإلدانة في دولة اإلدانة.
املادة 45
إيقاف تنفيذ العقوبة
 -2تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق
ترابها يضع حدا للتنفيذ.
 -1تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها من طرف دولة
اإلدانة بكل حكم أو إجراء مسطري يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
املادة 42
العفو والعفو الشامل وحتويل العقوبة
يحق لكل من الطرفين منح العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة تطبيقا لمقتضيات
دستورهما وألنظمتهما القانونية.
املادة 47
مراجعة احلكم
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم اإلدانة.
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الباب الرابع
املقتضيات اخلتامية
املادة 4.
سريان مفعول االتفاقية
يسري مفعول هذه االتفاقية على مقررات اإلدانة الصادرة سواء قبل أو بعد درخولها حيز
التطبيق.
املادة 46
تبادل وجهات النظر والتشاور وتسوية اخلالفات
 -2يمكن للطرفين ،إذا ارتأيا مصلحة في ذلك أن يعمدا إلى تبادل وجهات النظر بخصوص
تطبيق هذه االتفاقية .يمكن لهما كذلك طلب عقد اجتماع رخبراء يمثلون وزارتي العدل بالبلدين.
 -1الخ الفات التي تنجم عن ارختالف في تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية تحل عن طريق
المفاوضات بين الطرفين.
املادة 66
التطبيق املثقت ودخول االتفاقية حيز التنفيذ
 -2تطبق هذه االتفاقية مؤقتا بمجرد التوقيع عليها.
 -1تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآرخر إشعار مكتوب يثبت استكمال
الدولتين لإلجراءات الدستورية المتطلبة لديهما.
 -8أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محددة.
املادة 64
اإللغاء
 -2يمكن لكل من الطرفين في أي وقت إلغاء هذه االتفاقية عن طريق إشعار مكتوب وموجه
عبر الطرق الدبلوماسية إلى الطرف اآلرخر.
 -1يسري مفعول اإللغاء أو التعليق بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ التوصل باإلشعار.
 -8في جميع األحوال يستمر تطبيق هذه االتفاقية على تنفيذ العقوبات بالنسبة لألشخاص
الذين تم نقلهم بموجبها قبل درخول التعليق أو اإللغاء حيز التنفيذ.
وإثباتا لذلك وقع ممثلو الطرفين المررخص لهما بذلك هذه االتفاقية.
وحرر بالرباط في  80يونيو .1003
في نظيرين أصليين باللغات ،العربية والبولندية والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس
الحجية .في حالة االرختالف في التأويل يرجع الطرفان إلى النص الفرنسي.
عن
المملكة المغربية
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عن
الجمهورية بولندة
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بيان مشرتك للتعاون
بني و ارة العدل باململكة املغربية
وو ارة العدل جبمهورية بولندة
إن وزارة العدل بالمملكة المغربية
ووزارة العدل بجمهورية بولندة
إيمانا منهما بضرورة تبادل المعلومات والخبرات لضمان فهم أفضل للنظام القانوني
والتشريعات والمؤسسات القانونية في الميدان القضائي؛
وتأكيدا لرغبتهما المشتركة في تطوير التعاون الرامي بصفة رخاصة إلى تحسين اإلدارة
القضائية؛
واقتناعا منهما بأن هذا التعاون سيساهم في تقوية روابط الصداقة التي تجمع البلدين؛
تصرحان بما يلي:
املادة األوىل
تعلين وزارتا العدل بالبلدين عن رغبتهما في دعم وتطوير التعاون في المجال القانوني
والقضاء.
املادة الثانية
ولهذه الغاية ،تعمل وزارتا العدل بالبلدين على تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات
المعمول بها وتطبيقها من طرف األجهزة القضائية.
املادة الثالثة
تعبر وزارتا العدل بالبلدين عن رغبتهما في تبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين
القضاة وموظفي العدل سواء بالنسبة للتكوين األولي أو بالنسبة للتكوين المستمر.
املادة الرابعة
تعمل وزارتا العدل بالبلدين على دعم تبادل الخبرات في مجال اإلدارة القضائية وذلك
بهدف تحسين مستوى األداء القضائي السيما فيما يخص استعمال التطبيقات المعلوماتية لتسيير
القضايا.
املادة اخلامسة
تعمل وزارتا العدل بالبلدين على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال طرق
األرخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات.
املادة السادسة
تعمل وزارتا العدل بالبلدين على دعم المشاركة المتبادلة لممثليهم بقطاع العدل في الندوات
والمؤتمرات العلمية المنظمة من طرف البلدين على التوالي.
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املادة السابعة
يمكن باتفاق مشترك اتخاذ مبادرات من شأنها المساهمة في تطوير التعاون في مجال
القضاء.
حرر هذا البروتوكول في الرباط بتاريخ  80يونيو  1003في نظيرين أصليين باللغات
العربية والبولندية والفرنسية .ولهذه النصوص نفس الحجية .وفي حالة وجود ارختالفات بين
النصين العربي والبولندي ،يعتمد النص الفرنسي.
عن
وزارة العدل بالمملكة المغربية
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عن
وزارة العدل بجمهورية بولندة

مجهورية تركيا
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ظهري شريف رقم  486686.6صادر يف  45من ذي القعدة  66( 4166يناير )6666
بنشر االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف املادة اجلنائية وتسليم اجملرمني املوقعة
1
بالرباط يف  6شوال  45( 4166ماي  )46.6بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة
بالرباط في  6شوال  24( 2106ماي  )2636بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا:
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في  18يناير
.1001
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في
المادة الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بالرباط في  6شوال  24( 2106ماي  )2636بين
المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وحرر بمراكش في  24ذي القعدة  16( 2111يناير .)1001
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
*
*
اتفاقية
بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا
بشأن التعاون القضائي يف املادة اجلنائية وتسليم اجملرمني
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية تركيا
رغبة منهما في تقوية التعاون في الميدان القضائي بين بلديهما ،رخاصة فيما يتعلق بالتعاون
القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين،
قررتا إبرام هذه االتفاقية وعينتا كمفوضين لهذه الغاية:
1

 -الجريدة الرسمية عدد  4088بتاريخ  24جمادى اآلرخرة  11( 2118أغسطس  )1001ص . 1141

516

عن حكومة المملكة المغربية:
موالي مصطفى بلعربي العلوي ،وزير العدل،
وعن حكومة جمهورية تركيا:
السيد محمود أولطان سونكورلو ،وزير العدل،
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول المرعية ،اتفقا
على المقتضيات اآلتية:
القسم األول
يف التعاون القضائي يف املادة اجلنائية
الباب األول
مقتضيات متهيدية
املادة 4
االلتزام بالتعاون
يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يتبادال التعاون القضائي في المادة الجنائية ضمن الشروط
المقررة في هذه االتفاقية.
املادة 6
نطاق التعاون
يشمل التعاون القضائي في الميدان الجنائي على الخصوص تسليم أو تبليغ األحكام
القضائية واألعمال المسطرية ،وتنفيذ االنابات القضائية واالستماع إلى الشهود وإلى الخبراء
وتبادل السجالت العدلية واإلبالغ عن الجرائم بقصد المتابعة.
املادة 8
حاالت عدم التطبيق
ال تطبق مقتضيات هذا القسم:
أ -على الجرائم التي تعتبرها الدولة المطلوبة جرائم سياسية أو مرتبطة بها.
ب -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن تنفيذ طلب التعاون القضائي سيكون من شأنه المس
بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام.
املادة 1
التطبيق املشروط
ال يمنح التعاون القضائي في مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف ضمن الشروط
المنصوص عليها في هذا القسم ،ما لم يتقرر ذلك بواسطة تبادل رسائل بشأن كل جريمة أو فئة
معينة من الجرائم.
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الباب الثاني
يف مضمون طلبات التعاون القضائي ويف توجيهها
املادة 5
مضمون الطلب
 )2يذكر في طلب التعاون القضائي ما يلي:
 نوع القضية؛
 السلطة الصادر عنها الطلب؛
 السلطة المطلوبة؛
 تكييف الجريمة؛
 الشخص المتابع أو المحكوم عليه.
 )1تقدم عالوة على ذلك المعلومات اآلتية:
أ -فيما يتعلق بطلبات التبليغ:
 نوع الوثيقة أو القرار؛
 اسم وعنوان المرسل إليه؛
 صفة المرسل إليه في المسطرة.
ب -إذا تعلق األمر باالنابات القضائية كل البيانات المفيدة عن وقائع القضية وعن المهمة
المعهود بها إلى السلطة المطلوبة ،رخاصة أسماء وعناوين الشهود وعند االقتضاء األسئلة التي
يجب أن تطرح عليهم.
املادة 2
اإلجراءات الشكلية
 )2يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها ممهورة بتوقيع وطابع
سلطة مختصة أو معترف بصحتها من طرف تلك السلطة ،وتعفى هذه الوثائق من كل شكليات
التصديق.
 )1يخضع شكل طلبات التعاون القضائي لقانون الدولة الطالبة.
املادة 7
لغة االتصال
تحرر طلبات التعاون القضائي وأوراق التنفيذ وكذا المسطرة واألحكام القضائية المطلوب
تسليمها أو تبليغها ألشخاص يوجدون فوق تراب إحدى الدولتين ،في لغة الدولة الطالبة .ويجب
أن ترفق بترجمة في لغة الدولة المطلوبة .ويصادق على هذه الترجمة من طرف ترجمان محلف
أو مررخص له طبقا لقانون الدولة الطالبة.
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املادة .
طرق التوجيه

 )2توجه طلبات التعاون القضائي ومن بينها االنابات القضائية بالطرق الدبلوماسية.
 )1غير أنه في حالة االستعجال يمكن أن توجه مباشرة من وزارة العدل إلى وزارة العدل.
 )8ترد وثائق التنفيذ دون تأرخير بإحدى الطريقتين أو باألرخرى.
الباب الثالث
يف تنفيذ طلبات التعاون القضائي
املادة 6
طرق التنفيذ

تنفذ طلبات التعاون القضائي طبقا لقانون الدولة المطلوبة.
املادة 46
عدم التنفيذ

إذا لم تتمكن الدولة المطلوبة من تنفيذ التعاون القضائي ،فإنها تخبر فورا الدولة الطالبة
بذلك مع بيان األسباب التي حالت دون التنفيذ وإعادة الوثائق التي كانت قد وجهت إليها.
املادة 44
املصاريف

ال تطلب الدولة المطلوبة استخالص مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي تطبيقا لهذه
االتفاقية ،ما عدا أتعاب الخبراء.
الباب الرابع
يف تسليم وتبليغ أوراق املسطرة واألحكام القضائية
املادة 46
التسليم والتبليغ

 )2تقوم الدولة المطلوبة بتسليم أو تبليغ أوراق المسطرة واألحكام القضائية الموجهة إليها
لهذه الغاية من طرف الدولة الطالبة.
 )1يمكن أن يتم هذا التسليم بمجرد توجيه الورقة أو المقرر إلى المرسل إليه.
 )8يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحق تبليغ األوراق إلى مواطنيه دون إكراه
بواسطة أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين.
 )1تنتج الحجة على وقوع التسليم إما من وصل مؤرخ يوقعه المرسل إليه أو من ورقة
رسمية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المطلوبة تذكر واقعة التسليم وكيفيته وتاريخه.
املادة 48
االستدعاءات للحضور

يجب أن ترسل االستدعاءات للحضور الموجهة إلى أشخاص متابعين يوجدون فوق تراب
إحدى الدولتين إلى سلطات هذه الدولة قصد تسليمها شهرين على األقل قبل التاريخ المحدد
للحضور.
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الباب اخلامس
يف حضور الشهود أو اخلرباء
املادة 41
احلضـور
إذا اعتبرت الدولة الطالبة في قضية جنائية أن الحضور الشخصي لشاهد أو رخبير أمام
سلطاتها القضائية ضروري فإنها تشير إلى ذلك في طلب تسليم االستدعاء الموجه للدولة
المطلوبة ،وتبلغ هذه األرخيرة االستدعاء للشاهد أو الخبير وتخبر الدولة الطالبة بجواب الشاهد أو
الخبير.
املادة 45
املصاريف
 )2يحق للشاهد أو للخبير أن يسترد مصاريف السفر واإلقامة وله الحق في الحصول على
تعويض وتتحمل الكل الدولة الطالبة.
وتكون مصاريف اإلقامة والتعويض مساوية على األقل لما تنص عليه التعريفات
واألنظمة المطبقة في الدولة التي يجب أن يتم الحضور بها.
 )1يمكن للدولة المطلوبة إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك ،أن تؤدى له على حساب الدولة
الطالبة وبعد استشارتها تسبيقا يشمل كل مصاريف السفر واإلقامة أو جزءا منها.
املادة 42
احلصانات
 )2ال يمكن أن يتابع أي شاهد أو رخبير أيا كانت جنسيته يمثل برضاه ،بناء على استدعاء،
أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة أو يعتقل أو يخضع ألي نوع من أنواع الحد من حريته
الشخصية في هذه الدولة من أجل أفعال أو إدانات سابقة على درخوله أرض الدولة الطالبة.
 )1تنتهي هذه الحصانة إذا توفرت للشاهد أو الخبير إمكانية مغادرة تراب الدولة الطالبة
دارخل اجل مسترسل مدته ثالثون يوما من الوقت الذي لم يعد فيه حضوره مطلوبا من السلطة
القضائية غير أنه بقي فوق تراب هذه الدولة أو عاد إليه بعد أن غادره.
املادة 47
نقل الشهود املعتقلني
 )2يكون الرد بالقبول على طلب حضور الشهود المعتقلين شرط إبقائهم رهن االعتقال
وإعادتهم في أقصر أجل.
 )1غير انه يمكن رفض النقل :
أ -إذا لم يقبله الشخص المعتقل؛
ب -إذا كان وجوده ضروريا بسبب إجراءات جنائية تباشر فوق تراب الدولة الطالبة؛
ج -إذا كان من شأن نقله أن يؤدى إلى إطالة اعتقاله؛
د -إذا حالت اعتبارات أرخرى قاهرة دون نقله إلى تراب الدولة الطالبة.
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 )8يوجه طلب النقل وكذا الجواب عنه بالطريق الدبلوماسي.
الباب السادس
يف السجل العدلي
املادة 4.

 )2يتبادل الطرفان المتعاقدان اإلشعار باالدانات الجنائية المسجلة في السجل العدلي لكل
منهما الصادرة عن السلطات القضائية ألحدهما ضد رعايا اآلرخر.
 )1يتبادل الطرفان المتعاقدان ،بناء على طلب سلطاتهما القضائية ،نشرات السجل العدلي
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية للدولة المطلوبة.
املادة 46

يتم تبادل ملخصات السجل العدلي بواسطة وزارتي العدل وفي حالة االستعجال يتم التبادل
بالطرق األكثر سرعة.
الباب السابع
يف اإلبالغ من أجل املتابعة
املادة 66
اإلبالغ

 )2يمكن لكل طرف متعاقد أن يبلغ الطرف اآلرخر من أجل المتابعة عن الجنايات أو الجنح
المرتكبة على ترابه من طرف مواطني الدولة األرخرى الذين يكونون قد عادوا إلى تراب هذه
الدولة.
 )1ولهذه الغاية ترسل الملفات والمعلومات واألشياء المتعلقة بالجريمة مجانا.
 )8تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة عن مآل طلبها.
الباب الثامن
يف تبادل املعلومات يف املادة اجلنائية
املادة 64
تبادل املعلومات

يتبادل الطرفان المتعاقدان ،بناء على طلب ،كل المعلومات حول التشريع المطبق فوق
ترابهما أو حول مقررات االجتهاد القضائي في المواد التي تشملها هذه االتفاقية ،وكذا كل
المعلومات القانونية المفيدة.
القسم الثاني
يف تسليم اجملرمني
املادة 66
االلتزام بتسليم اجملرمني

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسليم أحدهما لآلرخر األشخاص الموجودين فوق تراب كل
منهما ،والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية .وذلك حسب القواعد وطبقا
للشروط المحددة في المواد اآلتية:
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املادة 68
عدم تسليم املواطنني

 )2ال يسلم الطرفان المتعاقدان مواطنيهما .وتقدر صفة المواطن وقت ارتكاب الجريمة
التي يطلب من أجلها التسليم.
 )1إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للدولة المطلوبة ،فإن هذه الدولة تقوم بناء
على طلب من الدولة الطالبة بعرض القضية على سلطاتها المختصة لكي تباشر المتابعات
القضائية عند االقتضاء ضد هذا الشخص ،ولهذه الغاية تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في
الفقرتين  1و 8من المادة  10من هذه االتفاقية.
املادة 61
اجلرائم الــيت تثدي إىل التسليم
 )2يمنح التسليم
أ -من أجل الفعل أو األفعال التي تكون ،حسب تشريع الطرفين المتعاقدين ،جنايات أو
جنحا يعاقب عليها هذا التشريع بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
ب -من أجل األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على األقل ،الصادرة
عن محاكم الدولة الطالبة بسبب الجرائم المنصوص عليها في المقطع السابق.
 )1يمكن أيضا للدولة المطلوبة أن تمنح التسليم إذا كان طلب التسليم يتعلق بعدة أفعال
متميزة يعاقب على كل منها تشريع الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية دون أن يتوفر في
بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة.
املادة 65
التسليم بشروط
في مادة الرسوم وا لضرائب والجمارك والصرف ،يمنح التسليم طبقا للشروط المنصوص
عليها في هذا القسم ،إذا تقرر ذلك بواسطة تبادل رسائل بشأن كل جريمة أو فئة من الجرائم
تخص بالذكر.
املادة 62
رفض التسليم
 )2يرفض التسليم:
أ -إذا كانت الجرائم التي طلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة.
ب -إذا صدر عن السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب مقرر بالحفظ أو بعدم
المتابعة أو باإلدانة أو بالبراءة ،في حق الشخص المطلوب وذلك من أجل نفس الفعل أو األفعال.
ج -إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عند توصل
الطرف بطلب التسليم.
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د -إذا كانت الجرائم قد ارتكبت رخارج تراب الدولة الطالبة من طرف أجنبي عنها ،وكان
تشريع الدولة المطلوبة ال يسمح بالمتابعة عن مثل هذه الجرائم في حالة ارتكابها رخارج ترابها
من طرف أجنبي عنها.
هـ-إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوبة ،شريطة أن تكون
الجريمة في الحالة األرخيرة من ضمن الجرائم التي يمكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة إذا
ارتكبت رخارج ترابها من طرف أجنبي عنها.
و -إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يعد في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين جريمة
ال متابعة فيها إال بعد شكاية الضحية.
 )1يمكن رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو صدر
فيها حكم في دولة ثالثة.
املادة 67
اجلرائم السياسية
 )2ال يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تعتبر في الدولة المطلوبة جريمة
سياسية أو مرتبطة بها.
 )1ال يعتبر جريمة سياسية عند تطبيق أحكام هذا القسم االعتداء على حياة رئيس الدولة أو
أحد أفراد أسرته.
املادة 6.
خرق االلتزامات العسكرية
ال يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تتمثل فقط في رخرق التزامات
عسكرية.
املادة 66
حمتوى طلب التسليم وطريقة توجيهه
 )2يقدم طلب التسليم كتابة ويوجه بالطريق الدبلوماسي.
 )1يعزز الطلب بما يلي:
أ -نسخة رسمية إما لمقرر صادر باإلدانة أو ألمر بإلقاء القبض أو ألي وثيقة لها نفس
القوة صدرت في الشكل المنصوص عليه في قانون الدولة الطالبة.
ب -عرض لألفعال المطلوب من أاجلها التسليم مع اإلشارة إلى وقت ومكان ارتكابها
وتكييفها وإلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها وكذا نسخة من هذه المقتضيات.
ج -وصف دقيق بقدر اإلمكان للشخص المطلوب وكل المعلومات األرخرى التي من شأنها
أن تحدد هويته وجنسيته.
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املادة 86
لغة االتصال
تحرر طلبات التسليم وكذا الوثائق التي يقع اإلدالء بها بلغة الدولة الطالبة وترفق بترجمة
لها بلغة الدولة المطلوبة ،وتكون هذه الترجمة مصادقا عليها من طرف ترجمان محلف أو
مررخص له وفقا لتشريع الدولة الطالبة.
املادة 84
التدابري املتخذة
يلتزم الطرفان المتعاقدان ،بمجرد تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالتسليم باتخاذ كل
التدابير الضرورية بما فيها البحث عن الشخص المطلوب.
املادة 86
االعتقال املثقت
 )2في حالة االستعجال يمكن للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب اعتقال
الشخص المطلوب مؤقتا ريثما يتم التسليم.
 )1يتضمن طلب االعتقال المؤقت بيان توفر إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع أ
من الفقرة الثانية من الفصل  .16كما يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة أو
المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وكذا الشخص المطلوب بقدر اإلمكان.
 )8يوجه الطلب للسلطات القضائية بالدولة المطلوبة إما مباشرة بواسطة البريد أو
التلغراف أو بأية وسيلة أرخرى تترك أثرا كتابيا.
 )1إذا اعتبرت السلطات القضائية للدولة المطلوبة أن الطلب مستوف لشروط القبول،
فإنها تقوم بتنفيذه طبقا لتشريعها .وتحاط الدولة الطالبة علما بذلك دون تأرخير.
 )4يمكن وضع حد لالعتقال إذا لم تتوصل الدولة المطلوبة ،دارخل ثالثين يوما من إلقاء
القبض ،بإحدى الوثائق المذكورة في المقطع أ من الفقرة  1من المادة 16.
 )1ال يمكن بحال أن تتجاوز مدة االعتقال المؤقت أربعين يوما بعد إلقاء القبض.
 )4يمكن منح اإلفراج المؤقت في كل حين ،إال أن على الدولة المطلوبة أن تتخذ كل
التدابير التي تراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.
 )3ال يحول اإلفراج دون إلقاء القبض على الشخص من جديد وتسليمه إذا ورد طلب
التسليم فيما بعد.
املادة 88
املعلومات التكميلية
إذا احتاجت الدولة المطلوبة إلى معلومات تكميلية البد منها للتأكد من أن كل الشروط
المنصوص عليها في هذا القسم متوفرة ،وظهر لها أن اإلغفال يمكن إصالحه ،فإنها تشعر
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الدولة الطالبة بذلك بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب ،ويمكن للدولة المطلوبة أن تحدد
أجال للحصول على هذه المعلومات.
املادة 81
تعدد الطلبات
 )2إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في آن واحد ،سواء من أجل نفس األفعال أو من
أجل أفعال مختلفة  ،فإن الدولة المطلوبة تبت بحرية آرخذة بعين االعتبار جميع الظروف ورخاصة
إمكانية وقوع التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة ،وتاريخ كل طلب ،ورخطورة الجرائم ومكان
ارتكابها.
 )1في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،يمكن للطرف المتعاقد المطلوب عند
منح التسليم ،أن يأذن للطرف المتعاقد الطالب بتسليم الشخص إلى دولة أرخرى كانت قد طلبته
أيضا.
املادة 85
حجز األشياء وتسليمها
 )2تقوم الدولة المطلوبة ،بطلب من الدولة الطالبة ،ضمن الشروط المقررة في تشريعها،
بحجز وتسليم :
أ -األشياء التي يمكن أن تصلح كأدوات اقتناع؛
ب -األشياء المحصل عليها من الجريمة والتي عثر عليها قبل أو بعد تسليم الشخص
المطلوب أو الذي تم تسليمه.
 )1يمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب لهروبه أو وفاته.
 )8يمكن للدولة المطلوبة إذا اعتبرت ذلك ضروريا إلتمام إجراءات جنائية ،االحتفاظ
مؤقتا بهذه األشياء أو تسليمها شرط أن ترد إليها.
 )1تحفظ مع ذلك الحقوق التي اكتسبتها الدولة أو الغير على هذه األشياء .فإذا وجدت مثل
هذه الحقوق فإن األشياء ترد بأسرع ما يمكن ودون مصاريف إلى الدولة المطلوبة بعد نهاية
المتابعة الجارية على تراب الدولة الطالبة.
املادة 82
تسليم الشخص املطلوب
 )2تبلغ الدولة المطلوبة للدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قرارها حول التسليم.
 )1كل رفض تام أو جزئي يكون معلال.
 )8في حالة الموافقة ،تحدد الدولة المطلوبة مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب بأكثر
الطرق مالءمة ،وتخبر بذلك الدولة الطالبة بوقت كاف ،قبل التاريخ المحدد.
 )1مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة  4من هذه المادة ،يمكن عند تسليم
الشخص المطلوب في التاريخ المحدد ،أن يطلق سراحه بعد انتهاء أجل ثالثين يوما من هذا
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التاريخ ،وفي كل األحوال يطلق سراحه عند انقضاء أجل قدره رخمسة وأربعون يوما .ويمكن
للدولة المطلوبة أن ترفض تسليمه من أجل نفس الفعل.
 )4إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب ،فإن الدولة المعنية
تخبر الدولة األرخرى بذلك قبل انقضاء أجل قدره ثالثون يوما .وعندئذ تتفق الدولتان على تاريخ
آرخر ،وعند االقتضاء على مكان آرخر للتسليم ،وفي هذه الحالة األرخيرة تطبق مقتضيات الفقرة
السابقة.
املادة 87
التسليم املثجل
 )2إذا كان الشخص المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل جريمة
غير الجريمة التي تبرر طلب التسليم ،فإنه يجب مع ذلك على هذه الدولة أن تبت في هذا الطلب
وتطلع الدولة الطالبة على قرارها حول التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2
و 1من المادة .81
غير أنه في حالة الموافقة يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى أن تنتهي عدالة الدولة
المطلوبة من البت في أمره .ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات الفقرة  8من
المادة  ،81وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفقرتين  1و 4من المادة المذكورة.
 )1ال تحول مقتضيات هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للحضور
أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ،شريطة التزامها صراحة بإبقاء الشخص المذكور رهن
االعتقال ورده بمجرد أن تنتهي هذه السلطات من البث في أمره.
املادة 8.
حدود املتابعة اجلنائية
ال يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه وال يمكن محاكمته وال اعتقاله من أجل تنفيذ
عقوبة ،وال إرخضاعه ألي تقييد لحريته الشخصية من أجل جريمة سابقة لتسليمه غير الجريمة
التي بررت التسليم ،ما عدا في األحوال اآلتية:
أ -إذا وافقت الدولة التي سلمته على ذلك .وفي هذه الحالة يجب أن يوجه لهذه الغاية طلب
مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة  1من المادة  ،16وبمحضر قضائي
يتضمن تصريحات الشخص الذي تم تسليمه حول تمديد التسليم ويشير إلى اإلمكانية المعطاة له
لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوبة.
ب -إذا لم يغادر الشخص المسلم رخالل الثالثين يوما التي تلي اإلفراج النهائي عنه تراب
الدولة التي سلم إليها وهو يتمتع بحرية مغادرته أو عاد إليه بعد أن غادره.
املادة 86
تغيري التكييف
إذا تغير أثناء تكييف الفعل المعاقب عليه ،فإنه ال يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه وال
محاكمته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة التي أعطي لها التكييف الجديد ،تسمح بالتسليم.
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املادة 16
إعادة التسليم لدولة ثالثة
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المقطع ب من المادة  ،83تعتبر موافقة الدولة
المطلوبة ضرورية لتمكين الدولة الطالبة من تسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة.
ولهذه الغاية توجه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة طلبا مصحوبا بنسخة من الوثائق
المدلى بها من طرف الدولة الثالثة.
املادة 14
العبور
 )2تتم الموافقة على مرور الشخص المطلوب عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين ليسلم
للطرف المتعاقد اآلرخر بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي .وتقدم تعزيزا لهذا الطلب
الوثائق الضرورية إلثبات أن األمر يتعلق بجريمة تؤدي إلى التسليم.
وال تؤرخذ بعين االعتبار الشروط المقررة في المادة  18المتعلقة بمدد العقوبات .
 )1في حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات التالية:
أ -إذا لم يكن مقررا أي هبوط ،فإن الدولة الطالبة تشعر الدولة التي سيتم التحليق فوق
ترابها ،وتثبت وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة  1من المادة .16
وفي حالة هبوط اضطراري ينتج هذا التبليغ آثار طلب االعتقال المؤقت المشار إليه في المادة
 ،81وتوجه الدولة الطالبة طلبا للعبور مستوفيا للشروط المتطلبة.
ب -إذا كان هناك هبوط مقرر ،فإن الدولة الطالبة توجه طلبا إلى الدولة المطلوب منها
العبور وفقا لمقتضيات الفقرة األولى من هذه المادة.
 )8إذا كانت الدولة المطلوب منها العبور قد طلبت أيضا التسليم ،فيمكن إيقاف العبور إلى
أن تنتهي عدالة هذه الدولة من البث في أمر الشخص المطلوب.
املادة 16
املصاريف
 )2تتحمل الدولة المطلوبة مجموع المصاريف المترتبة فوق ترابها عن مسطرة التسليم.
 )1تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن العبور على تراب الدولة المطلوب منها
العبور.
القسم الثالث
مقتضيات نهائية
املادة 18
املصادقة
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية في كل دولة من الدولتين
المتعاقدتين.
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املادة 11
الدخول يف حيز التطبيق
تدرخل هذه االتفاقية في حيز التطبيق عند انقضاء أجل قدره ستون يوما تلي تبادل وثائق
المصادقة .
املادة 15
تسوية اخلالفات
تسوى الخالفات الناشئة بين الدولتين حول تطبيق أو تفسير هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي.
املادة 12
املدة واإلنهاء
 )2يسري مفعول هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
 )1يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاؤها في أي وقت ،ويبدأ مفعول هذا اإلنهاء بعد
ستة أشهر من تاريخ توصل الدولة األرخرى بتبليغه.
إثباتا لذلك ،وقع المفوضان على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
وحرر بالرباط ،في  6شوال  24( 2106ماي .)2636
في أصلين باللغة العربية والتركية والفرنسية ولكل نص منهما نفس الحجية ،وعند
االرختالف بين النص العربي والتركي يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية:
وزير العدل،
مصطفى بلعربي العلوي.
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عن حكومة جمهورية تركيا:
وزير العدل،
محمود أولطان سونكورلو.
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ظهري شريف رقم 48648846صادر يف  45من ذي القعدة  66( 4166يناير )6666
بنشر االتفاقية املتعلقة بنقل األشخاص احملكوم عليهم املوقعة بالرباط يف
1
 6شوال  45( 4166ماي  )46.6بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية المتعلقة بنقل األشخاص المحكوم عليهم الموقعة بالرباط في  6شوال
 24( 2106ماي  )2636بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في  18يناير
،1001
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بنقل األشخاص
المحكوم عليهم الموقعة بالرباط في  6شوال  24( 2106ماي  )2636بين المملكة المغربية
وجمهورية تركيا.
وحرر بمراكش في  24من ذي القعدة ( 16يناير .)1001
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا
تتعلق بنقل األشخاص احملكوم عليهم
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية تركيا
رغبة منهما في تقوية التعاون بين البلدين في الميدان القضائي ورخاصة فيما يتعلق بنقل
األشخاص المحكوم عليهم،
قررتا إبرام هذه االتفاقية وعينتا كمفوضين عنهما لهذه الغاية،
عن حكومة المملكة المغربية:
موالي مصطفى بلعربي العلوي ،وزير العدل
1

 -الجريدة الرسمية عدد  4088بتاريخ  24جمادى اآلرخرة  11( 2118غشت  )1001ص .1162
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وعن حكومة جمهورية تركيا:
السيد محمود أوطان سونكورلو ،وزير العدل
اللذين ،بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول المرعية ،اتفقا
على المقتضيات اآلتية:
املادة 4
تعاريف
يقصد حسب مفهوم هذه االتفاقية :
أ -بعبارة "إدانة" كل عقوبة سالبة للحرية صادرة عن محكمة بسبب فعل إجرامي،
ب -بعبارة "حكم مقرر قضائي" يصرح بإدانة قابلة للتنفيذ،
ج -بعبارة "دولة اإلدانة" الدولة التي حكم فيها بإدانة الشخص الذي يمكن نقله منها،
د -بعبارة "دولة التنفيذ" الدولة التي يمكن أن ينقل إليها المحكوم عليه ليقضي فيها مدة
العقوبة المحكوم بها عليه،
هـ -بعبارة "أحد الرعايا" مواطنو كل دولة من الدولتين،
و -بعبارة "سلطة مختصة" وزارتا العدل في الدولتين،
ز -بعبارة "محكوم عليه" كل شخص صدر عليه حكم فوق تراب أحد الطرفين ويوجد فيه
في حالة اعتقال.
املادة 6
املبادئ العامة
 )2يلتزم الطرفان بأن يتبادال ،وفقا للشروط المقررة في هذه االتفاقية أوسع ما يمكن من
التعاون في مادة نقل األشخاص المحكوم عليهم.
 )1يجوز وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية نقل شخص محكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين
إلى تراب الطرف اآلرخر ليقضي فيه العقوبة الصادرة في حقه .ولهذه الغاية يجب أن يعبر كتابة،
سواء لدى دولة اإلدانة أو لدى دولة التنفيذ ،عن رغبته في أن ينقل بمقتضى هذه االتفاقية.
 )8يمكن أن يطلب النقل إما من طرف دولة اإلدانة أو من طرف دولة التنفيذ.
املادة 8
شروط النقل
 )2ال يمكن أن يتم النقل طبقا ألحكام هذه االتفاقية إال وفقا للشروط التالية:
أ -يجب أن يكون الشخص المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ،
ب -يجب أن يكون الحكم قابال للتنفيذ،
ج -يجب أن ال تقل مدة العقوبة التي بقي على المحكوم عليه قضاؤها عن سنة عند تاريخ
التوصل بطلب النقل،
د -يجب أن يعبر المحكوم عليه عن قبوله للنقل ،أو ممثله إذا اعتبرت إحدى الدولتين ذلك
ضروريا بسبب سنه أو حالته الجسمية أو العقلية،
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هـ -يجب أن يكون الفعل الذي استوجب اإلدانة منصوصا عليه وعلى عقوبته في تشريع
كل من الدولتين،
و -يجب أن تتفق دولة اإلدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.
 )1في حاالت استثنائية يمكن أن يتفق الطرفان على النقل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية
في حق المحكوم عليه تقل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 2ج) من هذه المادة.
املادة 1
االلتزام باإلدالء باملعلومات
 )2يجب على دولة اإلدانة أن تخبر بمقتضيات هذه االتفاقية كل محكوم عليه يمكن أن
تطبق عليه أحكامها.
 )1إذا عبر المحكوم عليه لدى دولة اإلدانة عن رغبته في أن ينقل طبقا لهذه االتفاقية،
وجب على هذه الدولة أن تخبر بذلك دولة التنفيذ في أقرب اآلجال.
 )8يجب أن تتضمن المعلومات ما يلي:
أ -اسم المحكوم عليه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد،
ب -عنوانه بدولة التنفيذ عند االقتضاء،
ج -عرضا لألفعال التي استوجبت اإلدانة وكذا تكييفها القانوني،
د -نوع اإلدانة ومدتها ونقطة انطالقها،
هـ -الطلب الكتابي الرامي إلى نقل المحكوم عليه.
 )1إذا عبر المحكوم عليه لدى دولة التنفيذ عن رغبته في أن ينقل طبقا لهذه االتفاقية ،فإن
دولة اإلدانة تبلغ لهذه الدولة بناء على طلبها المعلومات المشار إليها في الفقرة  8من هذه المادة.
 )4يجب إرخبار المحكوم عليه كتابة بكل إجراء تقوم به دولة اإلدانة أو دولة التنفيذ تطبيقا
للفقرات السابقة ،وكذا بكل قرار اتخذته إحدى الدولتين في موضوع نقله.
املادة 5
الطلبات واألجوبة
 )2يجب أن تقدم طلبات النقل واألجوبة عنها كتابة،
 )1يجب أن تتم االتصاالت بين األطراف بالطرق الدبلوماسية،
 )8يجب أن تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرارها المتعلق بقبول
النقل المطلوب أو برفضه.
املادة 2
الوثائق الــيت يتعني اإلدالء بها
 )2يجب على دولة التنفيذ ،بطلب من دولة اإلدانة ،أن تقدم لهذه األرخيرة :
أ) وثيقة أو تصريحا يبين أن المحكوم عليه من رعايا هذه الدولة،
ب) نسخة من المقتضيات القانونية بدولة التنفيذ يستنتج منها أن األفعال التي أدت إلى
اإلدانة في دولة اإلدانة تكون جريمة في نظر قانون دولة التنفيذ.
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 )1يجب على دولة اإلدانة في حالة قبول الطلب أن تقدم لدولة التنفيذ الوثائق اآلتية:
أ -نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الحكم ومن المقتضيات القانونية المطبقة،
ب -بيان مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه بما فيها المعلومات المتعلقة بكل اعتقال
مؤقت أو تخفيف من العقوبة أو أي إجراء يتعلق بتنفيذ العقوبة،
ج -تصريح يثبت الموافقة على النقل كما هو منصوص عليه في المادة  .8.2د،
د -وعند االقتضاء ،كل تقرير طبي أو اجتماعي حول المحكوم عليه وكل معلومة عن
سلوكه وعن نظام االعتقال الذي كان مطبقا عليه وكذا كل توصية تتعلق به.
 )8يمكن لدولة اإلدانة أو لدولة التنفيذ أن تطلب إحدى الوثائق أو التصريحات المشار إليها
في الفقرة  2و 1أعاله قبل تقديم طلب نقل أو قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض هذا النقل.
املادة 7
املوافقة والتحقق
 )2يجب على دولة اإلدانة أن تسهر على أن يعبر المحكوم عليه بإدراك وحرية عن
الموافقة المنصوص عليها في المادة .2.8د من هذه االتفاقية.
 )1ولهذه الغاية ،فإن موافقة المحكوم عليه ،أو موافقة الشخص الذي يمثله عند االقتضاء،
يجب إثباتها من طرف شخص مؤهل قانونا لتلقيها.
 )8يجب على دولة اإلدانة أن تعطي لدولة التنفيذ إمكانية التحقق ،بواسطة قنصل أو
موظف آرخر يعين باالتفاق مع دولة الت نفيذ ،من أن الموافقة قد أعطيت وفقا للشروط المقررة في
الفقرات السابقة.
املادة .
آثار النقل بالنسبة لدولة اإلدانة
 )2ينتج عن تكلف سلطات دولة التنفيذ بالمحكوم عليه توقيف تنفيذ العقوبة في دول
اإلدانة.
 )1ال يمكن لدولة اإلدانة أن تواصل تنفيذ العقوبة إذا اعتبرت دولة التنفيذ أنها قد انتهت.
املادة 6
آثار النقل بالنسبة لدولة التنفيذ
 )2يجب على السلطات المختصة في دول التنفيذ أن تواصل تنفيذ العقوبة بمجرد التكلف
بالمحكوم عليه.
 )1ال يمكن أن يحاكم أو يدان في دولة التنفيذ محكوم عليه نقل لقضاء عقوبة طبقا لهذه
االتفاقية من أجل الجريمة التي صدرت بشأنها العقوبة المراد تنفيذها.
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املادة 46
مواصلة التنفيذ
 )2يخضع تنفيذ العقوبة لقانون دولة التنفيذ ،وهي وحدها المختصة لتحديد طرق تنفيذ
العقوبة.
 )1إذا كانت العقوبة المحكوم بها في دولة اإلدانة غير مقررة في تشريع دولة التنفيذ ،فإن
هذه األرخيرة تستبدل العقوبة المذكورة بالعقوبة المقررة في قانونها من أجل جريمة مماثلة.
وتخبر بذلك دولة اإلدانة قبل قبول طلب النقل ،ويجب أن تشابه هذه العقوبة ،إلى أقصى حد
ممكن ،بالنسبة لنوعها ،العقوبة التي قضى بها الحكم المراد تنفيذه .وال يمكن أن تشدد سواء
بنوعها أو بمدتها العقوبة المحكوم بها وال أن تتجاوز الحد األقصى المقرر في قانون دولة
التنفيذ.
املادة 44
العفو والعفو الشامل واستبدال العقوبة
يمكن لكل طرف أن يمنح العفو أو العفو الشامل أو استبدال العقوبة وفقا لتشريعه أو
لقواعده القانونية األرخرى.
املادة 46
مراجعة احلكم
يحق لدولة اإلدانة وحدها أن تبت في أي طعن بالمراجعة مقدم ضد الحكم.
املادة 48
انتهاء تنفيذ العقوبة
يجب على دولة التنفيذ أن تلتزم بكل حكم أو تدبير اتخذته دولة اإلدانة يؤدي إلى التخفيض
من العقوبة أو إلى إلغائها.
املادة 41
معلومات متعلقة بالتنفيذ
يجب على د ولة التنفيذ أن تقدم إلى دولة اإلدانة معلومات تتعلق بتنفيذ العقوبة في الحاالت
اآلتية :
أ -إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد انتهى،
ب -إذا هرب المحكوم عليه قبل أن ينتهي تنفيذ العقوبة،
ج -أو إذا طلبت منها دولة اإلدانة تقريرا حول ظروف التنفيذ.
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املادة 45
اللغات واملصاريف
 )2يجب أن يحرر كل إبالغ للمعلومات وكل طلب نقل محكوم عليه باللغة الرسمية
للطرف الذي وجه إليه اإلبالغ أو الطلب ،ما لم يتم االتفاق على رخالف ذلك بواسطة تبادل
الرسائل.
 )1تتحمل دولة اإلدانة المصاريف المؤداة دون سواها فوق ترابها ،وتتحمل دولة التنفيذ
بقي ة المصاريف المترتبة عن نقل محكوم عليه ،ما لم يتفق على رخالف ذلك بين الطرفين عن
طريق تبادل الرسائل.
املادة 42
التطبيق يف الزمان
تطبق هذه االتفاقية على تنفيذ األحكام الصادرة سواء قبل أو بعد درخولها حيز التطبيق.
املادة 47
تتم المصادقة على هذه االتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين
المتعاقدتين.
املادة 4.
تدرخل هذه االتفاقية حيز التطبيق عند انصرام أجل قدره ستون يوما بعد تبادل وثائق
المصادقة.
املادة 46
تسوية اخلالفات
تتم تسوية الخالفات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه االتفاقية بين الدولتين بالطرق
الدبلوماسية.
املادة 66
املدة واإلنهاء
 )2تبرم هذه االتفاقية لمدة غير محدودة،
 )1يمك ن ألي من الطرفين المتعاقدين إنهاؤها في كل وقت ،ويسري مفعول هذا اإلنهاء
بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توصل الدولة األرخرى بتبليغ اإلنهاء.
وإثباتا لذلك وقع المفوضان هذه االتفاقية ووضعا عليها رخاتميهما.
حرر بالرباط ،في 6 :شوال  24( 2106ماي .)2636
في أصلين باللغة العربية والتركية والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية ،وفي حالة
االرختالف بين النصين العربي والتركي يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية
وزير العدل
مصطفى بلعربي العلوي
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عن حكومة جمهورية تركيا
وزير العدل
محمود أولطان سنكورلو
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ظهري شريف رقم  48668676صادر يف 46من حمرم  8( 4168أبريل )6666
بنشر االتفاقية املوقعة بالرباط يف  6شوال  45( 4166ماي  )46.6بني اململكة
1
املغربية ومجهورية تركيا بشأن التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف -بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على االتفاقية الموقعة بالرباط في  6شوال  24( 2106ماي  )2636بين المملكة المغربية
وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على االتفاقية المذكورة الموقع بأنقرة في  28مارس ،1001
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية الموقعة بالرباط في  6شوال 2106
( 24ماي  )2636بين الم ملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية
والتجارية.

وحرر بأكادير في  26من محرم  8( 2118أبريل .)1001
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا بشأن
التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا؛
رغبة منهما في تمتين التعاون بين البلدين في الميدان القضائي سيما فيما يخص التعاون
القضائي في المادة المدنية والتجارية،
قررتا إبرام هذه االتفاقية وعينتا كمفوضين عنهما لهذه الغاية؛
عن حكومة المملكة المغربية :موالي مصطفى بلعربي العلوي ،وزير العدل؛
وعن حكومة جمهورية تركيا :السيد محمود أولطان سونكورلو ،وزير العدل؛
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها لألصول المرعية،
اتفقا على المقتضيات اآلتية:
 - 1الجريدة الرسمية عدد  4018بتاريخ  1شوال  6( 2118ديسمبر  )1001ص .8464
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القسم األول
يف التعاون القضائي
الباب األول
مقتضيات متهيدية
املادة 4
يكون لرعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين على تراب الطرف اآلرخر ،حق اللجوء
بحرية ويسر إلى المحاكم القضائية أو اإلدارية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.
املادة 6
تخضع األشخاص االعتبارية ،التي يوجد م قرها في إحدى الدولتين والمنشأة وفقا لقانون
هذه الدولة ،لمقتضيات هذه االتفاقية في الحدود التي يمكن تطبيقها عليها ،مع مراعاة مقتضيات
النظام العام للدولة التي تقام فيها الدعوى.
الباب الثاني
يف كفالة التقاضي
املادة 8
ال يمكن أن يفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين كفالة أو إيداع تحت أي إسم كان،
إما بسبب صفته كأجنبي أو لعدم وجود موطن أو مقر إقامة له على تراب الدولة األرخرى.
الباب الثالث
يف املساعدة القضائية
املادة 1
يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف اآلرخر من المساعدة
القضائية كرعاياه أنفسهم ،شريطة أن يمتثلوا لقانون الدولة التي تطلب فيها المساعدة القضائية.
املادة 5
 - 2تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد لطالبها من طرف سلطات مكان إقامته المعتاد
إذا كان يقيم فوق تراب إحدى الدولتين .ويسلم هذه الشهادة العون الدبلوماسي أو القنصلي لبالده
الذي له االرختصاص المكاني إذا كان المعني باألمر يقيم بدولة ثالثة.
 - 1إذا كان المعني باألمر يقيم في الدولة التي يقدم فيها الطلب ،فيمكن الحصول على
معلومات تكميلية لدى سلطات الدولة التي ينتمي إليها.
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الباب الرابع
يف توجيه وتسليم األوراق القضائية وغري القضائية
املادة 2
 - 2توجه األوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية المطلوب تبليغها
ألشخاص مقيمين فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة وزارتي العدل.
 - 1ال تمنع مقتضيات المقطع السابق الطرفين المتعاقدين من إمكانية القيام مباشرة
بواسطة األع وان الدبلوماسيين أو القنصليين لكل منهما بإيصال كل األوراق القضائية وغير
القضائية الموجهة لرعاياهما .وتحدد جنسية المرسل إليه طبقا لقانون الدولة التي يجب أن يتم
التسليم فوق ترابها.
 - 8ال تحول مقتضيات الفقرة األولى من هذه المادة دون تمكن رعايا إحدى الدولتين
المقيمين فوق تراب الدولة األرخرى من إيصال أو تسليم كل األوراق إلى أشخاص مقيمين فوق
نفس التراب مع مراعاة أن يقع التسليم وفقا للشكليات المطبقة في البلد الذي يجب أن يتم فيه.
املادة 7
 - 2تكون األوراق القضائية أو غير القضائية عند االقتضاء والوثائق الملحقة بها
مصحوبة بإرسالية أو بكتاب يبين ما يلي:
 السلطة التي صدرت عنها الورقة؛
 نوع الورقة المراد تسليمها؛
 أسماء وصفات األطراف.
 - 1يجب أن تكون الورقة المطلوب تسليمها محررة إما بلغة الطرف المطلوب أو مرفقة
بترجمة لها بهذه اللغة في نسختين .وفي هذه الحالة تكون الترجمة مصادقا عليها من طرف
ترجمان محلف أو مررخص له طبقا لتشريع الدولة الطالبة.
 - 8تحرر اإلرسالية أو الكتاب المنصوص عليهما في الفقرة  2بلغة الدولة المطلوبة أو
يكونان مرفقين بترجمة لهما في هذه اللغة.
املادة .
 - 2تقتصر الدولة المطلوبة على ضمان تسليم الورقة إلى من وجهت إليه .ويبث هذا
التسليم إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من المعني باألمر حسب القانون ،أو بواسطة محضر
تبليغ تعده السلطة المختصة في الدولة المطلوبة ويجب أن يشير هذا المحضر إلى تاريخ وكيفية
التسليم ويوجه الوصل أو المحضر إلى السلطة الطالبة.
 - 1يمكن بناء على طلب صري ح من الدولة الطالبة أن تبلغ الورقة وفق الشكل المقرر في
تشريع الدولة المطلوبة بشأن تبليغ األوراق المماثلة ،شريطة أن تكون الورقة المذكورة وعند
االقتضاء ،األوراق الملحقة بها محررة في لغة الدولة المطلوبة أو مصحوبة بترجمة لها في هذه
اللغة مهيأة طبقا لتشريع الدولة الطالبة.
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 - 8ترد الدولة المطلوبة الورقة إلى الدولة الطالبة دون تأرخير إذا لم يمكن تسليمها مع ذكر
السبب الذي أدى إلى عدم إمكان إجراء التسليم.
املادة 6
يمكن أن يرفض طلب التسليم المقدم وفقا لمقتضيات هذا الباب:
أ) إذا لم تثبت الصفة الرسمية لطلب التسليم؛
ب) إذا كان الطرف المتعاقد الذي يجب عليه ضمان التسليم فوق ترابه يعتبر أن من شأن
التسليم المس بسيادته أو بأمنه أو يعتبره مخالفا لنظامه العام.
املادة 46
يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة عن التسليم الذي جرى فوق
ترابه.
الباب اخلامس
يف توجيه اإلنابات القضائية وتنفيذها
املادة 44
 - 2تصدر السلطات القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتنفذ اإلنابات القضائية التي
يجب تنفيذها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين .وتوجه هذه اإلنابات وترد بواسطة وزارتي
العدل.
 - 1تحرر اإلنابات القضائية بلغة الدولة الطالبة .غير أنه يجب أن تكون مصحوبة بترجمة
لها بلغة الدولة المطلوبة في األشكال المنصوص عليها في المادة  4أعاله.
 - 8ال تحول مقتضيات الفقرات السابقة دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بواسطة
األعوان الدبلوماسيين أو القنصليين لكل منهما بالتنفيذ المباشر لإلنابات القضائية في المادة
المدنية أو التجارية المتعلقة باالستماع إلى مواطنيهما.
تحدد جنسية الشخص المطلوب االستماع إليه بواسطة قانون الدولة التي يجب أن تنفذ فيها
اإلنابة القضائية.
املادة 46
يمكن للدولة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا لم تثبت صفتها الرسمية ،أو عندما
ال يكون تنفيذها من ارختصاص السلطة القضائية ،أو إذا كان من شأنها أن تمس بالسيادة ،أو
باألمن أو بالنظام العام في الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.
املادة 48
 - 2تطبق السلطة المختصة في الدولة المطلوبة عند تنفيذ إنابة قضائية قانون دولتها فيما
يتعلق بالشكليات التي يتعين اتباعها.
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 - 1يستدعى األشخاص الذين طلبت شهادتهم بواسطة مجرد إشعار إداري وإذا رفضوا
االستجابة لهذا االستدعاء فإنه يمكن للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة أن تستعمل اتجاههم
الوسائل المقررة في تشريعها.
املادة 41
يجب على الدولة المطلوبة ،بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة:
أ) تنفيذ اإلنابة القضائية تبعا لمسطرة رخاصة إذا لم تكن هذه المسطرة مخالفة لتشريعها؛
ب) إرخبار السلطة الطالبة ،دارخل وقت كاف ،بالتاريخ والمكان الذين يجب أن يتم فيهما
إجراء تنفيذ اإلنابة القضائية ،لتتمكن األطراف المعنية من حضورها ضمن الشروط المقررة في
تشريع الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.
املادة 45
 - 2يجب على الطرف المطلوب في جميع األحوال التي لم تنفذ فيها إنابة قضائية من
طرف السلطة المختصة أن يخبر في أقرب أجل ممكن الطرف الطالب باألسباب التي أدت إلى
عدم تنفيذها.
 - 1يجب على الطرف المطلوب إذا نفذت إنابة قضائية أن يرسل إلى الطرف الطالب
الوثائق الضرورية التي تثبت أن اإلنابة القضائية قد نفذت.
املادة 42
ال يترتب على تنفيذ اإلنابات القضائية بالنسبة للدولة الطالبة رد أية مصاريف ما عدا
المصاريف المؤداة كأتعاب للخبراء.
القسم الثاني
مقتضيات خمتلفة
املادة 47
ال تقل آجال الحضور واالستئناف عن ثالثة أشهر بالنسبة لمواطني إحدى الدولتين الذين
ال يقيمون فوق تراب الدولة التي يوجد فيها مقر المحكمة المقامة أمامها الدعوى.
املادة 4.
يتبادل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب ،كل المعلومات حول التشريع المطبق فوق
ترابهما أو حول مقررات االجتهاد القضائي في المواد الدارخلة في نطاق هذه االتفاقية وكذا كل
المعلومات القانونية المفيدة.
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القسم الثالث
مقتضيات نهائية
املادة 46
تتم المصادقة على هذه االتفاقية وفقا للقواعد الدستورية في كل دولة من الدولتين
المتعاقدتين.
الدخول يف حيز التطبيق
املادة 66
تدرخل هذه االتفاقية حيز التطبيق بعد انتهاء أجل قدره ستون يوما إثر تبادل وثائق
المصادقة.
تسوية اخلالفات
املادة 64
تسوى الخالفات بين الدولتين المتعلقة بتطبيق أو بتفسير هذه االتفاقية بالطريق
الدبلوماسي.
املدة وإنهاء العمل باالتفاقية
املادة 66
 -2تبرم هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
 -1يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء العمل بهذه االتفاقية
ويسري مفعول هذا اإلنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ توصل الدولة األرخرى
بتبليغه.
وإثباتا لذلك وقع المفوضان على االتفاقية ووضعا طابعهما عليها.
حرر بالرباط في  6شوال  24( 2106ماي  )2636في أصلين حررا باللغة العربية
والتركية والفرنسية ولكل نص من هذه النصوص نفس قوة اإلثبات ،وعند االرختالف بين
النصين العربي والتركي يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية:
وزير العدل،
مصطفى بلعربي العلوي8
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عن حكومة جمهورية تركيا:
وزير العدل،

محمود أولطان سونكورلو8

اجملـ ــر
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52.

ظهري شريف رقم  4864886صادر يف  66من ربيع االول  66( 4166يونيو )6664
بنشر اتفاقية التعاون املوقعة بالرباط يف  46ماي  4666بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية اجملر يف جمال حماربة اجلرمية الدولية
املنظمة واالجتار الالمشروع يف املخدرات.

1

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف ،هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بنــاء على اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في  21ماي  2666بين حكومة المملكة
المغربية وحكومة جمهورية المجر في مجال محاربة الجريمة الدولية المنظمة واالتجار
الالمشروع في المخدرات؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون الموقعة بالرباط في
 21ماي  2666بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر في مجال محاربة
الجريمة الدولية المنظمة واالتجار الالمشروع في المخدرات.
وحرر بأكادير في  16من ربيع األول  11 ( 2111يونيو .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اجملر
يف جمال حماربة اجلرمية الدولية املنظمة واالجتار الالمشروع يف املخدرات
إن حكومة ال مملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر الممثلين في شخصي وزيري
الدارخلية والمعبر عنهما في هذه االتفاقية ب "الطرفان" :
 اعتبارا منهما بأن الجريمة الدولية المنظمة تشكل تهديدا لألمن.
 ووعيا منهما بالخطر الذي يشكله الترويج الالمشروع للمخدرات على مواطني
البلدين وعواقبه الورخيمة على النظام العام.
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1641بتاريخ  28رمضان  16( 2111نوفمبر  )1002ص .8641
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 ورغبة منهما في تقوية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة دوليا
والترويج الالمشروع للمخدرات؛
 وإيمانا بضرورة تنمية التعاون الثنائي في مجال المكافحة الفعالة للجريمة المنظمة
دوليا والترويج الالمشروع للمخدرات بفعالية؛
يتفق الطرفان في إطار احترام التشريعات الدارخلية للبلدين على ما يأتي:
املادة األوىل
اجلرمية الدولية املنظمة
يلتزم الطرفان في إطار تشريعات بلديهما بالتعاون من أجل الوقاية من الجريمة الدولية
المنظمة ومكافحتها ويشمل هذا التعاون:
 تبادل المعلومات حول مختلف األشكال التي تتجلى فيها الجريمة المنظمة؛
 تبادل المعلومات حول المجموعات اإلجرامية؛
 تبادل المعلومات المتعلقة بكل طريقة أو تقنية ميدانية مستعملة من طرف
المجموعات اإلجرامية؛
 تبادل المعلومات حول التصنيع واالتجار الالمشروع في األسلحة والمواد المشعة
والموا د المتفجرة أو السامة؛
 تبادل المعلومات حول التصنيع الالمشروع وتزوير وتزييف النقود واألوراق
البنكية والسندات؛
 تبادل المعلومات حول ترويج السيارات المسروقة؛
 تبادل المعلومات حول الوثائق المزيفة ؛
 إنجاز وتنفيذ التدابير الالزمة للوقاية من تبييض األموال؛
 تبادل التجارب والمعلومات التقنية في مجال سالمة النقل الجوي والبحري
والسككي من أجل التحسين المستمر للتدابير األمنية المتخذة في المطارات
والموانئ ومحطات القطار؛
 تبادل المعلومات والتجارب حول محاربة الجريمة المنظمة دوليا؛
 استقبال المختصين والخبراء في حالة إجراء بحث ذا اهتمام مشترك وذلك في
إطار احترام القواعد القانونية لكل من البلدين.
املادة الثانية
االجتار الالمشروع يف املخدرات
يلتزم كل طرف متعاقد بموجب هذه االتفاقية بالتعاون مع الطرف اآلرخر وفقا لتشريعاته
الوطنية والمقتضيات المتعلقة بمعاهدات األمم المتحدة ورخاصة منها معاهدة األمم المتحدة ضد
االتجار الالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا بتاريخ  10دجنبر ،2633
والمصادق عليها من طرف البلدين.
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ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص:
 تبادل المعلومات المتعلقة بالترويج الالمشروع للمخدرات؛
 تطوير التعاون في مجال البحث عن مروجي المخدرات وتحديد هويتهم؛
 تبادل المعلومات المحينة حول الترويج واالتجار الالمشروع في المخدرات؛
 تبادل التجارب حول طرق محاربة االتجار الالمشروع في المخدرات.
املادة الثالثة
يحتفظ كل طرف بحقه في الرفض الكلي أو الجزئي لالستجابة لطلب المساندة أو القيام
بمبادرة من أجل التعاون كلما كان من شأن ذلك أن يمس بسيادته أو أمنه أو مصالحه األساسية.
املادة الرابعة
يتم استعمال المعطيات الشخصية المتبادلة في إطار هذه االتفاقية وفقا للقوانين الجاري بها
العمل في البلدين.
يلتزم الطرف الذي تلقى المعلومات أن يستعملها وفقا للشروط الموضوعة باتفاق الطرفين
ولتحقيق الهدف الذي أعطيت من أجله.
املادة اخلامسة
يلتزم الطرفان بحماية المعطيات الشخصية ويلتزمان على الخصوص بالمعالجة السرية
للمعطيات التي يعتبرها الطرف المرسل كذلك.
المعطيات الشخصية المرسلة طبقا للمادة الرابعة من هذه االتفاقية ال يمكن تسليمها لطرف
ثالث ،وفي حالة ما إذا طلب هذا الطرف تلك المعطيات ،فإن الطرف المتعاقد يقوم بتوجيه هذا
الطرف إلى السلطة مصدر المعطيات الشخصية؛
يتم إتالف المعطيات الشخصية المسلمة بموجب هذه االتفاقية طبقا لتشريعات البلد
المرسل.
املادة السادسة
يلتزم كل طرف بضمان المعالجة للمعطيات ذات الطابع السري للمعلومات المعتبرة كذلك
من طرف تشريعات البلد اآلرخر.
بموجب هذه االتفاقية ،ال يمكن تسليم العتاد والمعلومات والوسائل التقنية لبلد ثالث دون
موافقة السلطة المختصة للطرف المزود.
املادة السابعة
يحدث الطرفان لجنة مشتركة من رخمسة ممثلين عن كل طرف .ويعمل كل منهما على
إرخبار اآلرخر عبر القنوات الدبلوماسية حول تشكلة هذه اللجنة وحول المصالح التي ستتولى تنفيذ
هذه االتفاقية.
تتولى اللجنة المشتركة تسهيل وتقييم التعاون المنظم بموجب هذه االتفاقية .وتجتمع اللجنة
المشتركة بصفة دورية كل سنتين بالمغرب والمجر ،ويمكن لكل طرف اتخاذ مبادرة الجتماع
اللجنة المشتركة.
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يمكن للجنة المشتركة إحداث مجموعات عمل مختصة عند الضرورة.
املادة الثامنة
يلجأ الطرفان إلى اللجنة المشتركة في حالة حصول نزاع حول تأويل أو تطبيق هذه
االتفاقية وعند االقتضاء إلى المفاوضة عبر القناة الديبلوماسية بين الجانبين وفقا للمبادئ
األساسية للقانون الدولي.
املادة التاسعة
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد اإلشعار المتبادل بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات
الديبلوماسية حول استكمال اإلجراءات القانونية الدارخلية والضرورية لدرخولها حيز التنفيذ.
تعقد هذه االتفاقية بين الطرفين لمدة غير محدودة.
تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول إلى أن يعترض أحد الطرفين عبر القناة الديبلوماسية
ويتم إلغاؤها بعد ستة أشهر من تاريخ هذا االعتراض.
حرر بالرباط في  21ماي  2666في نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية
والفرنسية ،وللنصوص الثالثة نفس قوة اإلثبات.
في حالة رخالف يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية
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عن حكومة جمهورية المجر

إمارة أندورة
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ظهري شريف رقم  4864816صادر يف  66من ربيع األول  66( 4166يونيو )6664
بنشر االتفاقية تتعلق مبساعدة األشخاص املعتقلني ونقل األشخاص احملكوم عليهم
1
إىل وطنهم بني اململكة املغربية وإمارة أندورة املوقعة بالرباط يف  66يوليو 4666

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف ،هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بنــاء على االتفاقية المتعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم عليهم
إلى وطنهم الموقعة بالرباط في  11يوليو  2666بين المملكة المغربية وإمارة أندورة؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات االزمة للعمل باالتفاقية المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،االتفاقية المتعلقة بمساعدة األشخاص
المعتقلين ونقل األشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في  11يوليو  2666بين
المملكة المغربية وإمارة أندورة.
وحرر بأكادير في  16من ربيع األول  11( 2111يونيو .)1002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبدالرحمان يوسفي.

*
* *
االتفاقية املتعلقة مبساعدة األشخاص املعتقلني ونقل األشخاص
احملكوم عليهم إىل وطنهم بني اململكة املغربية وإمارة أندورة
إن المملكة المغربية
وإمارة أندورة،
حرصا منهما على تمتين وتطوير عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة رخاصة
تعزيز التعاون القضائي بينهما،
ورغبة منهما في تسوية المسائل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك،
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية دارخل
الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية إدماجهم االجتماعي،
 - 1الجريدة الرسمية عدد  1646بتاريخ  11رمضان  20( 2111ديسمبر  )1002ص.1046
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وفي هذا االتجاه وهما مصممين على التعاون طبقًا للقواعد والشروط المحددة في هذه
االتفاقية وتوسيع مجاالته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة األشخاص المعتقلين أو لنقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو تدابير وقائية سالبة للحرية.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
الباب األول
مساعدة القناصل للمعتقلني
املادة األوىل
أ -تقوم السلطة المخت صة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض
على أحد رعايا الدولة األرخرى ،أو اعتقاله ،أو استهدافه ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،وكذا
بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني
باألمر على ذلك صراحة  ،ويتم هذا اإلشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير قبل مضي
ستة أيام اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض أو االعتقال في جميع صوره ،ويتم هذا اإلجراء كذلك
بمجرد صدور حكم نهائي باإلدانة.
ب -يحق للقنصل ما لم يعترض المعني باألمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من
رعايا ال دولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال ،أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها ،ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على
تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من ررخصة الزيارة في أقرب وقت ،وعلى
أكث ر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو االعتقال أو االستهداف ألي نوع من
أنواع االعتقال ويررخص له في هذه الزيارات دوريا رخالل فترات معقولة.
ج -توجه السلطة المختصة بدون تأرخير إلى القنصل ،المراسلة والمعلومات المتعلقة بأحد
رعايا الدولة األرخرى مقبوض ا كان أو معتقال أو مستهدفا ألي نوع آرخر من أنواع االعتقال أو
يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم بها.
املادة الثانية
تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير الالزمة
ورخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطالق سراح مواطن إحدى
الدولتين المعتقل الرتكابه جريمة غير عمدية في الدولة األرخرى ،ويشعر القنصل المختص بما
اتخذ من تدابير.

572

الباب الثاني
نقل األشخاص املعتقلني احملكوم عليهم
الفرع األول
مبادئ عامة
املادة الثالثة
يقصد في هذه االتفاقية:
أ -بعبارة "دولة اإلدانة"  ،الدولة التي صدر فيها الحكم على الشخص والتي سيتم نقله منها؛
ب -بعبارة "دولة التنفيذ" ،الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه لقضاء عقوبته؛
ج -بعبارة "المحكوم عليه المعتقل" ،كل شخص في حالة اعتقال وصدر ضده في تراب
إحدى الدولتين حكم باإلدانة وملزم بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية؛
د -وتعتبر أيضا بمثابة إدانة ،التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي بسبب
ارتكاب جريمة.
هـ -بعبارة أحد الرعايا:
 بالنسبة إلمارة أندورة ،كل شخص يحمل الجنسية األندورية وقت ارتكابه األفعال.
 بالنسبة للمملكة المغربية ،كل شخص يحمل الجنسية المغربية وقت ارتكابه
األفعال.
املادة الرابعة
يجب على السلطة المختصة لدولة اإلدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة
األرخرى بما تخوله هذه االتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده األصلي لتنفيذ العقوبة ،وذلك دارخل أجل
ستة أيام اعتبارا من تاريخ اكتساب مقرر اإلدانة حجة الشيء المقضي به.
الفرع الثاني
شروط النقل
املادة اخلامسة
تطبق هذه االتفاقية ضمن الشروط التالية:
أ -أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين؛
ب -أن يكون المقرر القضائي انتهائيا وقابال للتنفيذ؛
ج -أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها؛
د -أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك على المعتقل بسبب
سنه أو حالته الصحية أو العقلية بعد أن يكون المعني على علم باآلثار القانونية التي تنجم عن
ذلك؛
هـ -يجب أال تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب التررخيص بالنقل ويمكن في
حاالت استثنائية للدولتين التررخيص بذلك رغم أن المدة المتبقية عند تقديم الطلب تقل عن سنة؛
و -يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كال الطرفين المتعاقدين.
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املادة السادسة

يرفض طلب نقل المحكوم عليه:
أ -إذا اع تبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها ،بأمنها ،بنظامها
العام ،بالمبادئ األساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها األساسية؛
ب -إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ؛
ج -إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة اإلدانة.
املادة السابعة
يمكن رفض طلب النقل:
أ -إذا كانت اإلدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من
طرف دولة التنفيذ؛
ب -إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد
لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع؛
ج -إذا كانت الوقائع التي استندت عليها اإلدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ؛
د -إذا لم يسدد المحكوم عليه –في النطاق الذي تراه دولة اإلدانة مناسبًا -ما بذمته من مبالغ
مالية ،وغرامات ،ومصاريف قضائية ،وتعويضات ،وعقوبات مالية كيفما كان نوعها المحكوم
به عليه.
الفرع الثالث
تنفيذ العقوبة
املادة الثامنة
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص
عليها في المواد التالية:
املادة التاسعة
إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ ،فيمكن لهذه األرخيرة
مالءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة ،وهذه
العقوبة أو التدبير يتطابق قدر اإلمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة
اإلدانة الواجب تنفيذه.
وال يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة
الصادرة عن دولة اإلدانة وال أن يتجاوز الحد األقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.
املادة العاشرة
تشعر دولة اإلدانة بدون تأرخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها
يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء
يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
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ال يبقى لدولة اإلدانة الحق في تنفيذ العقوبة إذا ما اعتبرت دولة التنفيذ أن هذه العقوبة قد تم
تنفيذها.
املادة احلادية عشرة
يبقى لدولة اإلدانة دون دولة التنفيذ الحق في أن تبت في كل طعن بالمراجعة مقدم في
مواجهة حكم اإلدانة.
املادة الثانية عشرة
يمكن لكل طرف منح العفو والعفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لمقتضيات دستوره أو
لقواعده القانونية األرخرى.
املادة الثالثة عشرة
تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة
عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
املادة الرابعة عشرة
تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دول اإلدانة .وإذا
تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة دارخل دولة التنفيذ ،فإن دولة اإلدانة تسترد حق تنفيذ الحكم
فيما تبقى من العقوبة التي كان من المفروض قضاؤها في دولة التنفيذ.
املادة اخلامسة عشرة
 ال يمكن الحكم من جديد دارخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا
لمقتضيات هذه االتفاقية من أجل نفس األفعال التي كانت موضوع الحكم دارخل
دولة اإلدانة.
 إال أنه يمكن اعتقال الشخص الذي تم نقله ومحاكمته وإدانته دارخل دولة التنفيذ من
1
أجل أفعال أرخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم دارخل دولة.
الفرع الرابع
االلتزام بإعطاء املعلومات
املادة السادسة عشرة
تقدم دولة التنفيذ لدولة اإلدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم:
أ -إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها.
ب -إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة عقوبته.
1

المالحظ أن الفقرة الثانية من هذه المادة غير كاملة ،أنظر نص اإلتفاقية باللغة الفرنسية المنشور بالجريدة الرسمية عدد
 1611بتاريخ  10ديسمبر .1002
Article 15 :Toute personne transférée conformément aux dispositions de la présente Convention
ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l'Etat d'exécution sur la base des faits qui ont
donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation.
Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'Etat d'exécution
pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation,
lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'exécution8
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ج -إذا طلبت دولة اإلدانة من دولة التنفيذ تقريرا رخاصا.
الفرع اخلامس
سريان مفعول التنفيذ
املادة السابعة عشرة
تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على تنفيذ األحكام باإلدانة الصادرة سواء قبل أو بعد تطبيق
هذه االتفاقية.
الفرع السادس
املسطرة
الفقرة األوىل :الطلبات والرد عليها
املادة الثامنة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف:
أ -المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين؛
ب -دولة اإلدانة؛
ج -دولة التنفيذ.
املادة التاسعة عشرة
يقدم الطلب كتابة ،وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة اإلدانة ودولة
التنفيذ.
الفقرة الثانية  :الوثائق املعز ة للطلب
املادة العشرون
 -2تدلي دولة التنفيذ إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق اآلتية:
أ -وثيقة أو تصريح يثبت أن المحكوم عليه من رعايا هذه الدولة.
ب -نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة اإلدانة وكذا كل
المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ ،وحول اآلثار القانونية لإلدانة بدولة
التنفيذ.
 -1تدلي دولة اإلدانة إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة اإلدانة بالوثائق التالية:
أ -تصريح تتلقاه س لطة قضائية يثبت موافقة المحكوم عليه على نقله مع اإلشهاد باطالعه
على النتائج التي ستترتب على ذلك؛
ب -أصل أو نسخة مطابقة ألصل المقرر القاضي باإلدانة ،وتوضح في حدود اإلمكان
ظروف الجريمة ،زمانها ،مكان ارتكابها ،تكييفها القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها وتشهد
دولة اإلدانة بالطابع التنفيذي لهذا المقرر؛
ج -وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة اإلدانة ودولة التنفيذ؛
د -اإلشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة االعتقال االحتياطي عند االقتضاء
مع األرخذ بعين االعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة؛
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هـ  -كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة دارخل دولة اإلدانة.
 -8إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة األرخرى غير كافية
لتطبيق هذه االتفاقية ،فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.
 -1يجب إرخبار المحكوم عليه بالمراحل التي يعرفها ملفه وكذا بجميع اإلجراءات التي
تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.
املادة الواحدة والعشرون
توجه الطلبات ما عدا في الحاالت االستثنائية من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة،
بواسطة وزارة العدل بالنسبة للمملكة المغربية ووزارة العالقات الخارجية بالنسبة إلمارة
أندورة ،وترسل األجوبة بنفس الطريقة في أقصر اآلجال.
يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب اآلجال بقرار قبول أو رفض
طلب النقل.
يجب تعليل قرار الرفض.
املادة الثانية والعشرون
يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة األرخرى بتوجيه الطلبات والوثائق
المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.
املادة الثالثة والعشرون
تعفى من إجراءات التصديق ،الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية.
الفرع السابع
املصاريف
املادة الرابعة والعشرون
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر رخالف ذلك من طرف الدولتين .والدولة
التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين األشخاص المكلفين بحراسته.
ال يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة
وحراسة المحكوم عليه.
الباب الثالث
حل اخلالفات
املادة اخلامسة والعشرون
تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخالفات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات
هذه االتفاقية.
أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من:
 ممثلين عن وزارتي العالقات الخارجية بالنسبة إلمارة أندورة؛
 ممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الخارجية بالنسبة للمملكة المغربية.
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تجتمع هذه اللجنة دوريا بطلب من إحدى الدولتين ،وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج
عن تطبيق هذه االتفاقية.
الباب الرابع
مقتضيات ختامية
املادة السادسة والعشرون
تطبق هذه االتفاقية بصفة مؤقتة بمجرد التوقيع عليها ،وتدرخل حيز التنفيذ بصفة نهائية
اعتبارا من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آرخر تبليغ يشهد باستيفاء اإلجراءات
الدستورية المتطلبة في كل من الدولتين.
املادة السابعة والعشرون
أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محدودة ،ويمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في
إنهاء مفعولها بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الديبلوماسية إلى الطرف اآلرخر.
ويسري وضع الحد لهذه االتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ توجيه اإلشعار بذلك.
إثباتا لذلك فقد وقع ممثال الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه االتفاقية ووضعا طابعهما
عليها.
وحرر بالرباط في  11يوليوز  2666في نظيرين أصليين باللغات العربية والكطالنية
والفرنسية ،على اعتبار أن النصوص الثالث لها نفس القوة اإلثباتية.
عن المملكة المغربية
عمر عزيمان
وزير العدل

5.6

عن إمارة أندورة
البيربنتات
وزير العالقات الخارجية

مجهورية السنيغال
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5.1

مرسوم ملكي رقم  5.6827بتاريخ  6.رمضان  46( 48..دجنرب )462.
باملصادقة على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني
1
املربمة يوم  8يوليو  4627بالرباط بني اململكة املغربية ومجهورية السينغال
الحمد هلل وحده،
نحن عبد هللا المعتمد على هللا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف – بدارخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)
بناء على المرسوم الملكي رقم  281.14الصادر في  4صفر  4( 2834يونيه )2614
بإعالن حالة االستثناء؛
وبناء على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين المبرمة يوم  8يوليوز
 2614بالرباط بين المملكة المغربية وجمهورية السينغال،
نرسم ما يلي :
الفصل 4
يصادق جنابنا الشريف على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين
المضافة إلى هذا المرسوم الملكي والمبرمة يوم  8يوليوز  2614بالرباط بين المملكة المغربية
وجمهورية السينغال.
الفصل 6
يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر مع ملحقه بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون
الخارجية ووزير العدل ووزير المالية ،كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  13رمضان  26( 2833دجنبر .)2613
*
*
*
اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني
بني اململكة املغربية واجلمهورية السينغالية
إن حكومة صاحب الجاللة ملك المغرب،
وحكومة الجمهورية السينغالية،
نظرا لمماثلة المبادئ العامة المرتكز عليها التشريع والتنظيم القضائي للمملكة المغربية
والجمهورية السينغالية ،الوفيتين معا لمبدأ العدالة والحرية؛
 - 1الجريدة الرسمية رقم  1611بتاريخ  13محرم  21( 2836أبريل  )2616ص .633
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ونظرا لرغبتهما المشتركة في تأكيد وتقوية عالقاتهما ،وال يسما في ميداني القانون
والقضاء؛
وحرصا منهما على تقوية التعاون بين بلديهما وفقا لمبادئ ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية
الموقع عليه يوم  14مايو  2618بأديس أبابا وتمشيا مع روح معاهدة الصداقة والتضامن
المبرمة بين البلدين في  24شتنبر  2611بالرباط،
اتفقتا على ما يلي:
مقتضيات عامة
الفصل 4
تقوم المملكة المغربية والجمهورية السينغالية بتبادل منظم لألنباء في ميادين التنظيم
القضائي والتشريع والفقه.
الفصل 6
تتعهد المملكة المغ ربية والجمهورية السينغالية باتخاذ جميع التدابير للتوفيق بين تشريعيهما
بقدر ما تسمح بذلك الحاجيات الناتجة عن الظروف الخاصة بكل بلد من البلدين.
اجلزء األول
التعاون واملساعدة املتبادلة
الفصل 8
تتعهد المملكة المغربية والجمهورية السينغالية بتقديم مساعدة متبادلة في تكوين المرشحين
للمهام القضائية.
ويتعهد كل طرف من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مواطني الطرف المتعاقد اآلرخر عن
طريق تخويل منح أو إعانات أو مساعدات على متابعة أو مواصلة متابعة الدروس أو التمارين
القانونية في بلده.
الفصل 1
يعمل الطرفان المتعاقدان في كال البلدين على تسهيل وتنمية تبادل القضاة والبحاثين
واالرختصاصيين أو كل شخص يزاول نشاطا في أحد ميادين العدالة.
اجلزء الثاني
ولوج احملاكم
الفصل 5
تكون لرعايا كل دولة من الدولتين في تراب الدولة األرخرى حرية ولوج المحاكم اإلدارية
والقضائية قصد المتابعة عن حقوقهم والدفاع عنها .وال يمكن أن يفرض عليهم بالخصوص
تقديم ضمان أو إيداع تحت أي اسم كان نظرا لكونهم أجانب أو لعدم توفرهم على محل للمخابرة
معهم أو محل لإلقامة في البلد المقصود.
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ويطبق المقطع السابق على األشخاص المعنويين العاملين أو المأذون لهم حسب تشريع
إحدى الدولتين مع مراعاة نظام األمن العمومي للبلد المقامة فيه الدعوى.
الفصل 2
يستفيد رعايا كل دولة من الدولتين في تراب الدولة األرخرى من المساعدة القضائية على
غرار المواطنين أنفسهم بشرط أن يتمثلوا لتشريع البلد المطلوبة فيه المساعدة القضائية.
الفصل 7
إن الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد تسلم إلى الطالب من طرف السلطات التابع لها
محل إقامته االعتيادية إذا كان يقيم في إحدى الدولتين.
وإذا كان المعني باألمر يقيم في بلد آرخر ،سلمت هذه الشهادة من طرف السلطات القنصلية
التي ينتمي إليها في البلد المقام بها.
وإذا كان المعني باألمر يقيم في البلد المقدم فيه الطلب ،أمكن الحصول على معلومات لدى
سلطات الدولة التي ينتمي إليها.
اجلزء الثالث
إرسال وتسليم الرسوم القضائية وغري القضائية
الفصل .
إن إرسال الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والجنائية
واإلدارية والموجهة إلى أشخاص يقيمون في تراب أحد البلدين المتعاقدين ،يباشر بواسطة
وزيري العدل مع مراعاة المقتضيات الخاصة بتسليم المجرمين المنصوص عليها في الجزء
الثامن.
وال تحول مقتضيات المقطع السابق دون إمكانية الطرفين المتعاقدين في أن يرجعا مباشرة
بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين الرسوم القضائية وغير القضائية الموجهة إلى رعايا
كل منهما.
وفي حالة رخالف حول جنسية المرسل إليه ،فإن هذه الجنسية تحدد طبقا لتشريع البلد الذي
يجب أن يقع فيه التبليغ.
الفصل 6
يجب أن تشفع الرسوم واألوراق القضائية وغير القضائية بجدول يتضمن البيانات التالية:
السلطة الصادر عنها الرسم؛
نوع الرسم المطلوب تبليغه ؛
اسم وصفة كل طرف من الطرفين؛
اسم المرسل إليه وعنوانه؛
نوع المخالفة المقترفة في القضايا الجنائية.
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الفصل 46
إن السلطة المطلوب منها التبليغ تقتصر على تسليم الرسم إلى المرسل إليه .ويباشر هذا
التسليم إما بواسطة وصول مؤرخ وموقع عليه من طرف المرسل إليه ،وإما بواسطة محضر
تحرره السلطة المعنية باألمر .وتوجه كلتا الوثيقتين إلى السلطة الطالبة.
وفي حالة عدم تسليم الرسم ،فإن السلطة المطلوب منها التبليغ توجه الرسم حاال إلى
السلطة الطالبة بيان السبب الذي حال دون التسليم.
الفصل 44
يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين صوائر التبليغ المباشر في ترابه.
الفصل 46
إن مقتضيات الفصول السابقة ال تتعارض فيما يخص القضايا المدنية والتجارية مع
إمكانية المعنيين باألمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يقوموا في أحد البلدين
بتبليغ وتسليم جميع الرسوم لألشخاص المقيمين في هذا البلد .ويباشر التبليغ واإلرسال
المذكوران وفقا لإلجراءات المعمول بها في البلد الذي يتمان فيه.
اجلزء الرابع
تسليم وتنفيذ اإلنابات القضائية
الفصل 48
تنفذ السلطات القضائية اإلنابات القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية الواجب
تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين.
وتوجه اإلنابات القضائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .وإذا كانت السلطة المطلوبة غير
مختصة ،فإنها ترفع اإلنابة القضائية تلقائيا إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك حاال السلطة
الطالبة.
وال تحول مقتضيات ه ذا الفصل دون إمكانية الطرفين المتعاقدين في أن يعمال مباشرة
بواسطة ممثليهما أو مفوضي ممثليهما على تنفيذ اإلنابات القضائية المتعلقة باالستماع إلى
رعاياهما .وفي حالة رخالف حول جنسية األشخاص المطلوب االستماع إليهم ،فإن هذه الجنسية
تحدد وفقا لقانون البلد الواجب تنفيذ اإلنابة القضائية فيه.
الفصل 41
إن اإلنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجنائية والواجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين
المتعاقدين ،تنفذها كذلك السلطات القضائية .ويتم إرسالها مباشرة فيما بين وزيري العدل
بالبلدين.
الفصل 45
إن السلطة المطلوب منها تنفيذ اإلنابة القضائية ،يمكنها رفض هذا التنفيذ إذا كان من شأنها
أن تمس بسيادة البلد الذي يجب أن تنفذ فيه أو بسالمته أو باألمن العمومي فيه أو إذا كان من
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غير الممكن تنفيذها .وفي كلتا الحالتين ،يشعر الطرف المطلوب منه التنفيذ السلطة الطالبة بذلك
مع بيان األسباب.
الفصل 42
إن األشخاص المطلوبة شهادتهم يستدعون بواسطة إعالم إداري .وإذا امتنعوا من تلبية
هذا االستدعاء ،وجب على السلطة المطلوبة استعمال وسائل اإلكراه المنصوص عليها في
قانون بلدها.
الفصل 47
يجب على السلطة المطلوبة أن تقوم بما يلي بناء على طلب رخاص من السلطة الطالبة:
 -2تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا لكيفية رخاصة ،إذا لم تكن هذه الكيفية مخالفة لتشريع بلدها؛
 -1القيام في الوقت المناسب باطالع السلطة الطالبة على تاريخ ومكان تنفيذ اإلنابة
القضائية ليتمكن الطرف المعني باألمر من الحضور شخصيا إذا أراد ذلك أو تعيين من ينوب
عنه طبقا للتشريع المعمول به في البلد المطلوب منه التنفيذ.
الفصل 4.
ال يترتب عن تنفيذ اإلنابات القضائية دفع أي صائر من طرف الدولة الطالبة ،ما عدا
أتعاب الخبراء.
الفصل 46
يكون لإلجراء القضائي الذي يترتب عن تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا للمقتضيات السابقة
نفس المفعول القانوني الذي يكون له لو تم تنفيذه لدى السلطة المختصة للدولة الطالبة.
الفصل 66
يجب أن تشفع اإلنابات القضائية بترجمة إلى لغة السلطة المطلوب منها التنفيذ .ويشهد
بصحة هذه الترجمة مترجم محلف أو مترجم يؤدي اليمين وفقا لقوانين البلد الطالب.
اجلزء اخلامس
حضور الشهود يف القضايا اجلنائية
الفصل 64
إذا اقتضى األمر حضور شاهد ما في قضية جنائية ،فإن حكومة البلد التي يقيم فيه الشاهد،
تحثه على تلبية االستدعاء الموجه إليه وفي هذه الحالة .فإن التعويضات عن السفر والمقام
المحسوبة من محل إقامة الشاهد تعادل على األقل التعويضات الممنوحة عمال بالتعاريف
واألنظمة المعمول بها في البلد الذي يتعين االستماع إليه فيه .ويتعين على السلطة القنصلية للبلد
الطالب ،أن تمنحه بطلب منه ،تسبيقا عن صوائر السفر كال أو بعضا.
وال يجوز أن يتابع أو يعتقل أي شاهد كيفما كانت جنسيته ،يستدعى إلى أحد البلدين،
و يحضر برضى منه أمام محاكم البلد اآلرخر بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب

5.6

الدولة المطلوبة .وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثالثين يوما على تاريخ أداء الشهادة إذا لم
يغادر الشاهد هذا التراب رغم توفره على وسائل الخروج منه.
الفصل 66
تلبى طلبات حضور الشهود الم عتقلين ما لم تحل دون ذلك اعتبارات رخاصة وبشرط
إرجاع هؤالء المعتقلين في أقرب اآلجال.
اجلزء السادس
سجل السوابق العدلية
الفصل 68
إن مصلحتي السوابق العدلية التابعتين للدولتين المتعاقدتين تتبادالن األحكام النهائية
الصادرة بإحدى الدولتين على رعاياهما واألشخاص المزدادين في تراب الدولة األرخرى.
ويتم هذا التبادل فيما بين مصالح وزارتي العدل للبلدين.
الفصل 61
في حالة متابعة أمام محكمة تابعة إلحدى الدولتين المتعاقدتين ،يمكن للنيابة لدى هذه
المحكمة أن تحصل مباشرة من النيابة المختصة التابعة للدولة األرخرى على نسخة من سجل
السوابق العدلية المتعلقة بالشخص المتابع.
اجلزء السابع
تنفيذ األحكام
الفصل 65
إن األحكام القضائية المتعلقة باألحوال الشخصية والحقوق المدنية والتجارية بما فيها
األحكام الخاصة بمنح تعويضات لضحايا مخالفات جنائية الصادرة عن المحاكم التابعة إلحدى
الدولتين المتعاقد ين ،تكون لها قوة الشيء المحكوم به وتنفذ في الدولة األرخرى طبق الشروط
والكيفيات المحددة في هذا الجزء.
الفصل 62
إن األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العاملة بالمغرب والسنيغال تكون لها في
القضايا المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم به بتراب الدولة األرخرى إذا توفرت فيها الشروط
التالية :
 -2أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة حسب القواعد المطبقة في البلد الذي صدر
فيه ما عدا إذا تنازل المحكوم عليه عن إثارة عدم االرختصاص؛
 -1أن يكون المحكوم عليه قد حضر بنفسه أو عين من ينوب عنه أو بلغه االستدعاء
بصفة قانونية ولم يحضر؛
 -8أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به وأصبح قابال للتنفيذ طبقا لقوانين البلد
الصادر فيه؛
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 -1أن ال يتضمن الحكم مقتضيات مخالفة لألمن العمومي بالبلد المطلوب فيه التنفيذ ،وال
لمبادئ القانون الدولي المطبقة فيه .كما أنه يجب أن ال يتعارض مع حكم قضائي صدر في هذا
البلد واكتسب فيه قوة الشيء المحكوم به؛
 -4أال توجد لدى إحدى محاكم الدولة المطلوبة دعوى بين نفس الخصوم من أجل نفس
الغرض رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
الفصل 67
إن األحكام المشار إليها في الفصل السابق ،ال يمكن أن يترتب عنها أي تدبير يرمي إلى
التنفيذ اإلجباري أو اإلكراه من طرف سلطات البلد اآلرخر ،وال أن تقوم هذه السلطات في شأنها
بأي إشهار أو إجراء مثل التسجيل أو التقييد أو التصحيح في السجالت العمومية إال بعد أن يعلن
عن األمر بتنفيذها في تراب البلد المطلوب.
الفصل 6.
يمنح حق تنفيذ الحكم بناء على طلب الطرف المعني باألمر من لدن السلطة المختصة وفقا
لقانون البلد الذي يطلب فيها هذا التنفيذ.
ويجري على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 66
تقتصر المحكمة المختصة على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا جميع
الشروط المقررة في الفصل  11لتكون له قوة الشيء المحكوم به .وتقوم المحكمة المذكورة بهذا
البحث تلقائيا ويجب عليها أن تثبت نتيجته في الحكم الصادر عنها.
وللسلطة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند االقتضاء باتخاذ التدابير الالزمة
إلشهار الح كم الصادر في البلد اآلرخر كما لو كان صادرا في نفس البلد المعلن فيه عن األمر
بتنفيذه .ويمكن أيضا منح التنفيذ جزئيا لبعض محتويات الحكم المستند إليه.
الفصل 86
يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وفي
مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات.
ويسمح كذلك بأن يكون للحكم الصادر األمر بتنفيذه نفس المفعول ابتداء من تاريخ صدور
المقرر ،فيما يخص تدابير التنفيذ ،كما لو كان صادرا عن المحكمة التي أصدرت مقرر التنفيذ.
الفصل 84
يتعين على الطرف الذي يستند إلى ما للحكم القضائي من قوة الشيء المحكوم به أو الذي
يطالب بتنفيذه أن يدلي باألوراق التالية:
 -2نسخة من الحكم تتوفر على جميع الشروط الالزمة إلثبات صحتها؛
 -1النسخة األصلية من رسم تبليغ الحكم؛
 -8شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تثبت أن الحكم لم يقدم بشأنه تعرض أو استئناف؛
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 -1نسخة مشهود بمطابقتها لالستدعاء الموجه إلى الطرف المحكوم عليه غيابيا.
الفصل 86
إن القرارات التحكيمية الصادرة بكيفية صحيحة في أحد البلدين يعترف بها في البلد
اآلرخر ،ويمكن اإلعالن عن األمر بتنفيذها فيه إذا كانت متوفرة على الشروط المبينة في الفصل
 11المطبقة عليها وعلى الشروط التالية:
 -2إذا كان قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ يسمح بحل مثل هذا النزاع عن طريق التحكيم؛
 -1إذا صدر القرار التحكيمي تنفيذا لمقتضى أو لعقد تحكيم صحيح وأصبح نهائيا؛
 -8إذا منح العقد أو مقتضى التحكيم االرختصاص للمحكمين طبقا للقانون الصادر بمقتضاه
القرار.
ويجب أ ن تنفذ القرارات التحكيمية طبق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفصول
السابقة.
الفصل 88
إن الرسوم الصحيحة القابلة للتنفيذ في أحد البلدين ،يعلن عن األمر بتنفيذها في البلد اآلرخر
من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
وتقتصر مهمة ه ذه المحكمة على التحقق مما إذا كانت الرسوم مستوفية الشروط
الضرورية لصحتها في البلد الموضوعة فيه ومما إذا كانت المقتضيات المراد تنفيذها ال تتنافى
مع األمن العمومي للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد.
الفصل 81
تطبق مقتضيات هذا الجزء كيفما كانت جنسية الخصوم أو المتعاقدين.
الفصل 85
تطبق أيضا مقتضيات هذا الجزء على األشخاص الذاتيين واألشخاص المعنويين.
الفصل 82
إن المقتضيات المنصوص عليها في فصول هذا الجزء ال تطبق في أي حال من األحوال
على األحكام الصادرة في إحدى الدولتين ضد حكومة الدولة األرخرى أو ضد أحد موظفيها من
أجل أعمال ارتكبها فقط بمناسبة مزاولة مهامه.
كما ال تطبق على األحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات واالتفاقيات المعمول بها في
البلد المطلوب فيه التنفيذ.
الفصل 87
إن القواعد التي يعلن بموجبها تشريع إحدى الدولتين أن محاكمها مختصة نظرا لجنسية
المدعي فقط من غير اعتبار أي وجه آرخر من وجوه االرختصاص فيما يرجع للنزاعات المتعلقة
بااللتزامات الناجمة عن عقد أو شبه عقد أو جنحة أو شبه جنحة ال تطبق على رعايا الدولة
األرخرى في الحاالت التالية:
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 -2إذا كان للمدعى عليه محل للمخابرة أو محل لإلقامة في الدولة المنتمي إليها؛
 -1إذا كان االلتزام ناشئا في الدولة التي ينتمي إليها المدعى عليه أو كان من الواجب
تنفيذه فيها.
ويطبق حتما هذا المقتضى من طرف محاكم إحدى الدولتين.
اجلزء الثامن
تسليم اجملرمني
الفصل 8.
يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما لآلرخر طبق القواعد والشروط المحددة في
الفصول اآلتية ،كل فرد يوجد بتراب إحدى الدولتين ،ويكون متابعا أو محكوما عليه من طرف
السلطات القضائية للبلد اآلرخر.
الفصل 86
إن التسليم الذي يتعهد بتنفيذه كل بلد من البلدين ال يطبق على رعاياه أنفسهم ،وتعتبر
الجنسية لهذه الغاية وقت ارتكاب المخالفة التي يطلب من أجلها التسليم.
غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يتعهد في نطاق ارختصاصه في الحكم بمتابعة من
يرتكبون من رعاياه بتراب الدولة األرخرى مخالفات يعاقب عنها باعتبارها جنحا أو جرائم في
البلدين ،عندما يوجه إليه الطرف اآلرخر على الطريق الدبلوماسية طلبا بالمتابعة مشفوعا بما لديه
من الملفات والوثائق واألشياء والمعلومات .ويحاط الطرف طالب المتابعة علما بمآل طلبه.
الفصل 16
يشمل التسليم :
 -2األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الدولتين المتعاقدتين
بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا؛
 -1األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم
بعقوبة ال تقل عن شهرين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بموجب قانون الدولة
المطلوب منها التسليم.
الفصل 14
ال يسمح بالتسليم إذا كانت المخالفة المطلوب من أجلها تعتبر في نظر الدولة المطلوب
منها التسليم مخالفة سياسية أو مرتبطة بمخالفة سياسية.
الفصل 16
يجوز عدم السماح بالتسليم إذا كانت المخالفة المطلوب من أجلها تؤلف فقط مخالفة
الواجبات العسكرية.
الفصل 18
ال تعتبر جنحا سياسية جرائم القتل العمد والتسميم.
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الفصل 11
ال يمنح ا لتسليم في ميدان األداءات والضرائب والجمارك والصرف طبق الشروط
المنصوص عليها في هذا الجزء إال بعدما يتقرر ذلك بتبادل المراسالت بين الطرفين المتعاقدين
عن كل مخالفة أو صنف معين من المخالفات.
الفصل 15
يرفض التسليم:
 -2إذا كانت األفعال المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في تراب الدولة المطلوب منها
هذا التسليم؛
 -1إذا صدرت بشأن هذه األفعال أحكام نهائية في تراب الدولة المطلوب منها التسليم؛
 -8إذا كان حق المتابعة أو العقوبة قد سقط بسبب التقادم وفقا لتشريع الدولة الطالبة أو
الدولة المطلوبة عند تسلم هذه األرخيرة طلب التسليم؛
 -1إذ ا اقترفت المخالفة رخارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه
الدولة ،وكان التشريع الدارخلي للدولة المطلوبة ال يسمح بالمتابعة عن مثل هذه
المخالفة في حالة اقترافها رخارج ترابها من طرف شخص أجنبي؛
 -4إذا صدر عفو في الدولة المطلوبة بشرط أن تكون المخالفة دارخلة في المخالفات التي
يمكن أن يتابع عنها في هذه الدولة ،وتكون قد اقترفت رخارج ترابها من طرف أجنبي.
ويمكن أيضا رفض التسليم إذا جرت بشأن المخالفة متابعة دارخل تراب الدولة المطلوبة أو
صدر بشأنها حكم في تراب دولة أرخرى.
الفصل 12
يوجه طلب التسليم على الطريق الديبلوماسية؛ ويجب أن يشفع باألوراق التالية:
 -2إذا كان الطلب يتعلق بشخص في طور التحقيق شفع هذا الطلب بأمر بإلقاء القبض
صادر عن السلطة المختصة ،يتضمن المخالفة والفصل المنصوص فيه على المعاقبة
عنها ،كما يشفع بنسخة مشهود بمطابقتها للنص التشريعي المطبق ،وكذا بنسخة
صحيحة لرسوم التحقيق؛
 -1إذا كان الطلب يتعلق بشخص محكوم عليه حضوريا أو غيابيا شفع هذا الطلب بنسخة
مشهود بمطابقتها للحكم؛
 -8يجب في جميع األحوال أن يشفع الطلب ببيان وصفي مفصل للشخص المتابع أو
المتهم أو المحكوم عليه .وإذا كان المعني باألمر من مواطني الدولة الطالبة ،وجب
أيضا شفعه باألوراق الالزمة إلثبات جنسيته .وينبغي أن يؤشر على المستندات
المضافة إلى طلب التسليم وزير العدل للدولة الطالبة.
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الفصل 17
يجوز في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة الطالبة اعتقال الشخص
مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المنصوص عليها في الفصل السابق.
ويوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوبة إما مباشرة
عن طريق البريد أو البرق ،وإما بأية وسيلة أرخرى تترك أثرا كتابيا .ويؤكد في نفس الوقت على
الطريق الديبلوماسية .ويجب أن يشير الطلب إلى وجود الوثائق المنصوص عليها في الفصل
السالف .وأن ينص على العزم على إرسال طلب تسليم ،كما تبين فيه المخالفة المطلوب من
أجلها التسليم وتاريخ ومكان اقترافها ،وكذا الوصف الدقيق للشخص المطلوب تسليمه .وتحاط
السلطة طالبة التسليم علما بمآل طلبها.
الفصل 1.
يمكن إنهاء االعتقال إذا مر عليه شهر واحد ،ولم ترد على الحكومة المطلوبة أية وثيقة من
الوثائق المنصوص عليها في الفصل  11غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول دون
اعتقاله من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.
الفصل 16
إذا تبين للدولة المطلوبة أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت الشروط
المنصوص عليها في هذا الجزء متوفرة بكاملها ،ورأت من الممكن تدارك هذا النقص ،فإنها
تخبر بذلك على الطريق الديبلوماسية ،الدولة الطالبة قبل رفض الطلب .ويجوز للدولة المطلوب
منها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات.
الفصل 56
إذا ورد ت على الدولة المطلوبة عدة طلبات من دول مختلفة ،تتعلق إما بجنحة واحدة أو
بجنح مختلفة ،فإنها تبت بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع الظروف والسيما
إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ورخطورة المخالفة والمكان
الذي اقترفت فيه.
الفصل 54
إذا تم االتفاق على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب وقت اعتقاله
أو فيما بعد من أشياء تتعلق بارتكاب المخالفة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم
إلى الدولة الطالبة إذا ما التمست ذلك.
ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب نظرا لفراره أو وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة ثبوت
الحقوق المذكورة في أقرب أجل وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة ،وذلك عقب
انتهاء المتابعات الجارية في الدولة الطالبة.
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ويجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا
لإلجراءات الجنائية .كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب
المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك.
الفصل 56
تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة على الطريق الديبلوماسية بمقررها حول التسليم.
ويعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي.
وفي حالة القبول ،ينهي إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم.
وإذا لم يتم االتفاق في هذا الصدد ،فإن الفرد المعني باألمر يوجه على يد الدولة المطلوبة
إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية للدولة الطالبة.
ويجب على الدولة الطالبة أن تعمل مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
على أن يسلم إليها الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من التاريخ
المعين طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل .وإذا انصرم هذا األجل ،أطلق سراح الفرد،
ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس العمل.
وإذا كانت ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الفرد الواجب تسليمه ،فإن الدولة
المعنية باألمر تخبر الدولة األرخرى بذلك قبل انصرام األجل .وتتفق الدولتان على تاريخ جديد
للتسليم وتطبق حينئذ مقتضيات الفقرة السابقة.
الفصل 58
إذا كان الفرد المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل مخالفة غير
المخالفة المستند إليها في طلب التسليم ،وجب على هذه الدولة مع ذلك أن تبت في هذا الطلب
وتخبر الدولة الطالبة بمقررها وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية
من الفصل السابق .على أن تسليم المعني باألمر ،يؤرخر في حالة القبول إلى أن تبت العدالة في
قضيته بالدولة المطلوبة.
ويجرى التسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السابق ،وتطبق
حينئذ مقتضيات الفقرتين الرابعة والسادسة من الفصل المذكور.
الفصل 51
إن الفرد الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل قصد تنفيذ
عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سابقة للتسليم غير المخالفة التي وقع التسليم من أجلها ما عدا
في الحالتين اآلتيتين:
 -2إذا كان بإمكانه الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه رخالل الثالثين
يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي أو رخرج منه ثم عاد إليه؛
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 -1إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته ،وفي هذه الحالة يوجه إليه طلب مشفوع بالوثائق
المنصوص عليها في الفصل  11وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد
التسليم ،ويشير إلى اإلمكانية المخولة إياه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة.
وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف المخالفة المنسوبة إلى الشخص المسلم،
فإنه ال يتابع وال يحاكم إال بقدر ما تسمح بالتسليم العناصر المتألفة منها المخالفة حسب وصفها
الجديد.
الفصل 55
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى
دولة أرخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني باألمر في تراب الدولة الطالبة أو عاد إليه
طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 52
إن تسليم فرد مسلم ألحد الطرفين المتعاقدين من طرف دولة ثالثة عبر تراب أحد الطرفين
المتعاقدين يسمح به بناء على طلب يوجه على الطريق الديبلوماسية .وتضاف إلى هذا الطلب
الوثائق الضرورية التي تثبت أن األمر يتعلق بمخالفة ،تستوجب التسليم وتعتبر الشروط
المنصوص عليها في الفصل  10المتعلقة بمدة العقوبات.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم تطبق المقتضيات التالية:
 -2إذا لم يقدر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة المطلوبة التي تحلق
الطائرة فوق ترابها وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفصل  .11وفي حالة
نزول الطائرة بسبب حادث طارئ ،يكون لهذا التبليغ مفعول طلب االعتقال المؤقت المنصوص
عليه في الفصل  14وتوجه إذ ذاك الدولة الطالبة ملتمسا بالعبور طبق الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين؛
 -1إذا تقرر نزول الطائرة في تراب أحد الطرفين المتعاقدين ،وجهت الدولة طالبة التسليم
طلبا بالعبور؛
 -8إذا التمست الدولة المطلوبة هي أيضا التسليم ،أمكن تأجيل العبور إلى أن تبت عدالة
هذه الدولة في قضية الفرد المطلوب تسليمه.
الفصل 57
 -2إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة وال تطالب الدولة
المطلوب منها التسليم بأي صائر عن المسطرة وال عن االعتقال؛
 -1إن الصوائر المترتبة عن العبور فوق تراب الدولة المطلوب منها التسليم لهذا الغرض
تتحملها الدولة الطالبة؛
 -8في حالة االعتراف ببراءة الشخص المسلم ،فإن الدولة طالبة التسليم تتحمل أيضا جميع
الصوائر الالزمة لعودته إلى المكان الذي كان يوجد فيه وقت تسليمه.
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اجلزء التاسع
مقتضيات ختامية
الفصل 5.
يصادق على هذه االتفاقية وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل دولة من الدولتين
المتعاقدتين.
الفصل 56
يعمل بهذه االتفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها.
ويسري مفعولها لمدة رخمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يصدر عن إحدى الحكومتين طلب
بإلغائها قبل انصرام مدة السنوات الخمس بسنة واحدة .وتطبق على الجنح والجنايات المرتكبة
قبل تاريخ إجراء العمل بها وكذا على المقررات القضائية أو القرارات التحكيمية الصادرة قبل
هذا التاريخ.
وثقة بما ذكر ،وقع المفوضان على هذه االتفاقية ،ووضعا عليها رخاتميهما.
وحرر بالرباط في  8يوليوز .2614
عن المملكة المغربية:
وزير العدل بالنيابة،
الحاج محمد أبا حنيني

56.

عن الجمهورية السينغالية:
وزير العدل،
السيد أليون مبنك.

الواليات املتحدة األمريكـية
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ظهري شريف رقم  486.846صادر يف  65من ربيع األول  6.( 4164يونيو )6666
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة بالرباط يف  46حمرم
1
 47( 4161أكتوبر  )46.8بني اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكـية.
الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماء هللا واعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في  20محـرم
 24( 2101أكتوبر  )2638بين المملكة المغربية والواليات المتحدة األمريكية؛
ونظار لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة؛
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في الميدان
الجنائي الموقعة بالرباط في  20محرم  24( 2101أكتوبر  )2638بين المملكة المغربية
والواليات المتحدة األمريكية.
وحرر بالرباط في  14من ربيع األول  13( 2112يونيو .)1000
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
بني اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكية
إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة الواليات المتحدة األمريكية
رغب ة منهما في المحافظة على العالقات العريقة التي تجمع بين البلدين وتوطيدها ،وفي
إقامة تعاون قضائي فعال في الميدان الجنائي،
اتفقتا على ما يلي:

 - 1الجريدة الرسمية عدد  1312بتاريخ  28جمادى األولى  21( 2112أغسطس  )1000ص .1120
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الفصل األول
جمال التطبيق
 -2يتعهد الطرفان المتعاقدان ،وفقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،بالتعاون المتبادل لتنفيذ
طلبات البحث ،واإلجراءات القضائية ،واالستماع إلى الشهود ،والتبليغات.
 -1كلما اعتبر أحد الطرفين أن االطالع على أفعال أو وثائق أو ملفات مسطرية ضروري
للقيام بإجراء موجه ضد شخص من أجل ارتكاب أفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها فوق
ترابه ،فإن الطرف اآلرخر يتعهد بمساعدته بما يلي ،دون الحصر:
أ) االستماع إلى شهادة أي شخص؛
ب) توجيه وثائق المسطرة؛
ج) تنفيذ الطلبات التي تقضي بالبحث واالستماع إلى األشخاص المعنيين باإلجراءات،
والتفتيش والحجز ،طبقا لقواعد المسطرة المطبقة في الدولة المطلوبة؛
د) تبليغ األوراق القضائية؛
هـ) توجيه ملخصات السجل العدلي.
 -8تهدف هذه االتفاقية فقط إلى التعاون بين السلطات القضائية في الدولتين المتعاقدتين.
الفصل الثاني
حدود تنفيذ الطلبات
 - 2يمكن رفض التعاون القضائي في الحاالت اآلتية:
أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسالمة الدولة المطلوبة أو بنظامها العام أو كان
مخالفا لتشريعها؛
ب) إذا كان الطلب ال يتعلق إال بمخالفات تشكل رخرقا لاللتزامات العسكرية فقط؛
ج) إذا كان الطلب ال يتالءم ومقتضيات هذه االتفاقية.
 -1تقرر الدولة المطلوبة قبل رفض تنفيذ أي طلب وفقا لهذا الفصل ،ما إذا كان من
المناسب تقييد مساعدتها بشروط معينة تعتبرها ضرورية ويجب على الدولة الطالبة أن تحترم
هذه الشروط ،إذا قبلت المساعدة المعلقة عليها.
 -8يمكن للدولة المطلوبة ،بعد إشعار الدولة الطالبة ،تأجيل التنفيذ إذا تبين أن من شأنه
عرقلة أبحاث أو إجراءات أرخرى جارية في تلك الدولة.
 -1تبلغ الدولة المطلوبة الدولة الطالبة فورا ب السبب الذي جعلها تؤجل تنفيذ الطلب أو
ترفضه.
الفصل الثالث
السلطات املركزية
 -2يعتمد كل طرف متعاقد سلطة مركزية.
 -1يعتبر وزير العدل أو من يفوضه السلطة المركزية بالنسبة للمملكة المغربية.
يعتبر وزير العدل أو من يفوضه السلطة المركزية بالنسبة للواليات المتحدة.
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 -8تقدم الطلبات ،وفقا لهذه االتفاقية ،من طرف السلطة المركزية في الدولة الطالبة إلى
السلطة المركزية في الدولة المطلوبة.
الفصل الرابع
مضمون طلبات التعاون
 -2يقدم طلب التعاون محررا بلغة الدولة المطلوبة.
 -1يتضمن الطلب البيانات اآلتية:
أ) اسم السلطات المشرفة على البحث أو على اإلجراءات التي يتعلق بها الطلب؛
ب) موضوع البحث أو اإلجراءات وطبيعتها؛
ج) وصف عناصر اإلثبات ،والمعلومات المطلوبة وأعمال المساعدة التي يجب القيام بها؛
د) الغرض الذي يقصد من أجله الحصول على عناصر اإلثبات أو المعلومات أو أية
مساعدة.
 -8يتضمن الطلب قدر اإلمكان كل المعلومات المتوفرة عن هوية الشخص المعني
وجنسيته وعنوانه ،وكذا الصفة التي يذكر بها في اإلجراءات وكل العناصر األرخرى التي يمكن
إحاطة الدولة المطلوبة بها لتمكينها من تنفيذ الطلب.
الفصل اخلامس
تنفيذ الطلب
 -2تستج يب السلطة المركزية للدولة المطلوبة فورا للطلب وتحيله عند االقتضاء إلى
السلطة المختصة في الموضوع .وتتخذ هذه السلطة كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الطلب.
 -1إذا كان تنفيذ الطلب يقتضي اتخاذ إجراء قضائي أو إداري ،يحال الطلب إلى السلطة
المختصة بواسطة األشخاص المعينين من السلطة المركزية للدولة المطلوبة ،دون أن يترتب
على ذلك أي صائر بالنسبة للدولة الطالبة.
 -8تنفيذ الطلبات وفقا لقوانين الدولة المطلوبة غير أنه يجب اتباع المسطرة الواردة في
الطلب إذا تبين للسلطة المركزية في الدولة المطلوبة أن ذلك ال يخالف تشريعها.
الفصل السادس
املصاريف
تقوم الدولة الطالبة بأداء مجموع المصاريف المترتبة عن تنفيذ الطلب أو بتسديدها ،متى
طلب منها ذلك ،باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة  1من الفصل .4
الفصل السابع
سرية عناصر اإلثبات
 -2يجوز للدولة المطلوبة أن تطالب باستعمال عناصر اإلثبات بصفة سرية ،ما لم يكن
اإلفضاء بها الزما في دعوى قضائية.
 -1ال يجوز للدولة الطالبة ،دون موافقة الدولة المطلوبة ،أن تستعمل عناصر اإلثبات
المستقاة بموجب هذه االتفاقية ألغراض أرخرى غير األغراض الواردة في الطلب.
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الفصل الثامن
شهادة الشهود
 -2يلزم الشخص الذي تكون شهادته ضرورية عند االقتضاء بالحضور والشهادة أو
اإلدالء بوثائق وملفات وأشياء ،كما لو أن األمر يتعلق ببحث أو بإجراءات تتخذ بالدولة
المطلوبة.
 -1يواصل االستماع إلى الشاهد إذا ادعى رخالل االستماع إليه حصانة أو امتيازا أو نقصا
في األهلية بموجب تشريعات الدولة الطالبة .وتحاط الدولة الطالبة علما بهذا االدعاء.
 -8بناء على طلب الدولة الطالبة تقدم الدولة المطلوبة ،مسبقا معلومات عن تاريخ
االستماع إلى الشاهد ومكانه ،لتمكين الدولة الطالبة من اتخاذ كافة اإلجراءات التي تراها مفيدة
بمناسبة هذا االستماع.
 -1تررخص الدولة المطلوبة أثناء تنفيذ طلب بحضور محام ،وإذا تعلق األمر بمقابلة،
تررخص بحضور كل شخص متابع مع الشهود.
 -4يتم االستماع إلى الشاهد وتتم عند االقتضاء مقابلته مع الشخص المتابع ،حسب القوانين
الوطنية المطبقة في هذا الموضوع .ويمكن للمحامي الحاضر استنطاق الشخص المطلوبة
شهادته ،تحت مراقبة السلطة المكلفة بتنفيذ الطلب.
الفصل التاسع
االستحضار الدولي للشهود
تلزم السلطة المختصة بالدولة المطلوبة الشاهد الذي يقيم فوق ترابها بالحضور والشهادة
أمام القضاء ،بطلب صريح من الدولة الطالبة ،إذا كان حضوره الشخصي ضروريا في مثل
هذه اإلجراءات.
الفصل العاشر
حصانة الشهود
 -2ال يحق إقامة دعوى على شخص يستجيب لطلب الشهادة دارخل تراب الدولة الطالبة.
تطبيقا لمقتضيات الفصل التاسع ،أو اعتقاله أو اتخاذ أي تدبير مقيد لحريته ،بسبب أفعال سابقة
لمغادرته الدولة المطلوبة.
 -1تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذا الفصل ،بعد عشرة أيام من إبالغ الشاهد أن
حضوره لم يعد ضروريا ،إذا استمر في البقاء بالدولة الطالبة وقد كان حرا في مغادرتها ،أو إذا
عاد إليها بعد مغادرتها.
الفصل احلادي عشر
توجيه املستندات
 -2توجه الدولة المطلوبة نسخة من كل مستند موضوع رهن العموم بإحدى المصالح
التابعة للدولة.
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 -1يمكن توجيه أي وثيقة غير موضوعة رهن العموم بإحدى المصالح التابعة للدولة
المطلوبة ،إلى الدولة الطالبة ،بنفس الشروط واإلجراءات المطبقة في توجيهها إلى السلطات
القضائية للدولة المطلوبة.
الفصل الثاني عشر
مصادرة األموال والبضائع الــيت هلا عالقة بتهريب املخدرات
 -2تصادر األموال والبضائع الموجودة في حوزة أشخاص معرضين للعقاب من أجل
تهريب المخدرات أيا كانت الجهة التي تحوزها ،وفقا لتشريعات الدولة التي اكتشفت فوق
ترابها.
 -1يمكن للسلطة المركزية إلحدى الدولتين إشعار السلطة المركزية للدولة األرخرى بوجود
األم وال والبضائع المحددة في الفقرة األولى فوق ترابها قصد حجزها ،وإن اقتضى األمر
مصادرتها ،تطبيقا للتشريعات الجارية في هذا الموضوع بالدولة المذكورة .ويجب على هذه
السلطة المركزية اتخاذ كافة اإلجراءات حتى ال تفلت هذه األموال والبضائع من سلطة قضاء
الدولة الطالبة المحالة عليها القضية إلى أن تنهي الدولة الطالبة إجراءاتها القضائية.
 -8تشمل القضايا المتعلقة بالمخدرات حسب مفهوم هذه االتفاقية ما يلي:
أ) ارتكاب أي مخالفة عن قصد للقوانين الوطنية المتعلقة بزراعة المخدرات وإنتاجها
وتصنيعها واستخالصها وتحصيرها وحيازتها والتصرف فيها وعرضها وبيعها وشرائها
وتوزيعها وتسليمها بأي شكل ،والوساطة فيها وإرسال عابر لها ونقلها واستيرادها وتصديرها،
حسبما يحددها تشريع كل من الدولتين.
ب) كل عمل من أعمال المشاركة في الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله ،بما في
ذلك تكوين عصابات مجرمين ،والعمليات المالية وتوفير الوسائل ،وكذا كل محاولة لهذه
الجرائم يعاقب عليها القانون.
الفصل الثالث عشر
املصادرة واحلجز
ينفذ كل طلب مصادرة أو حجز أو تسليم أي شيء إلى الدولة الطالبة ،إذا تضمن معلومات
تبرر هذا التنفيذ وفق مقتضيات قانون الدولة المطلوبة.
الفصل الرابع عشر
حتديد مكان األشخاص
 -2تأرخذ الدولة المطلوبة كافة التدابير الضرورية ،بطلب من الدولة الطالبة ،لتحديد مكان
كل األشخاص الذين يمكن وجودهم فوق ترابها.
 –1تشعر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بنتائج األبحاث في أقرب اآلجال.
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الفصل اخلامس عشر
تبليغ األوراق القضائية
 -2تبلغ الدولة المطلوبة كل األوراق القضائية الموجهة إليها لهذا الغرض من طرف
الدولة الطالبة.
 -1يوجه كل طلب تبليغ ورقة قضائية يهدف إلى مثول شخص أمام إحدى سلط الدولة
الطالبة ،بأجل كاف قبل موعد المثول.
 -8تشعر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة باإلجراءات المتخذة لتنفيذ الطلب.
الفصل السادس عشر
تزاحم اتفاقيات أخرى والتشريع الوطين
 -2ال يحول التعاون المتبادل واإلجراءات التي أقرت تطبيقا لهذه االتفاقية دون إمكانية
تطبيق كل طرف متعاقد التفاقيات دولية أرخرى انخرط فيها ،وكذا تطبيق قانونها الوطني.
 -1ال يعتمد أي طرف رخاص مقتضيات هذه االتفاقية إلبعاد عنصر إثبات وقع الحصول
عليه تطبيقا لها ،أو لعرقلة تنفيذ طلب.
الفصل السابع عشر
الدخول حيز التنفيذ
 -2تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه كل طرف اآلرخر ،عن
طريق تبادل المذكرات ،بأنهما استوفيا اإلجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.
 -1تبرم هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
الفصل الثامن عشر
إنهاء االتفاقية
لكل من الدولتين إنهاء هذه االتفاقية عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الدولة األرخرى.
ويدرخل هذا اإلنهاء حيز التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ اإلشعار به.
وإقرارا بذلك ،وقع المفوضون فوق العادة على هذه االتفاقية.
حرر في الرباط في  20محرم  24( 2101أكتوبر  )2638في نسختين أصليتين باللغتين
العربية واإلنجليزية ،لهما نفس األرجحية.

عن المملكة المغربية:
عباس القيسي،
األمين العام للحكومة.

262

عن الواليات المتحدة األمريكية:

مجهورية الصني الشعبية
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26.

ظهري شريف رقم  486.8456صادر يف  6.من حمرم  8( 4164ماي )6666
بنشر اتفاقية التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية املوقعة بالرباط
1
يف  42أبريل  4662بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية.

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف – بدارخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا:
بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 21
أبريل  2661بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية؛
ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظ هيرنا الشريف هذا ،اتفاقية التعاون القضائي في المادة
المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في  21أبريل  2661بين المملكة المغربية وجمهورية الصين
الشعبية.
وحرر بالرباط في  13من محرم  8( 2112ماي .)1000
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمن يوسفي.

*
* *
اتفاقية التعاون القضائي يف املادة املدنية والتجارية
بني اململكة املغربية ومجهورية الصني الشعبية
إن المملكة المغربية من جهة،
وجمهورية الصين الشعبية من جهة أرخرى،
المشار إليهما فيما بعد ب «الدولتين المتعاقدتين»،
رغبة منهما في تنمية التعاون القضائي بين البلدين على أساس االحترام المتبادل للسيادة
الوطنية والمساواة بين الدول ،ومنح نفس االمتيازات المتبادلة،
قررتا إبرام اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية،
واتفقتا على ما يلي:
1

 -الجريدة الرسمية عدد  1312بتاريخ  28جمادى األولى  21( 2112أغسطس  )1000ص .1101
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الباب األول
مقتضيات عامة
املادة 4
اللجوء إىل القضاء
 -2يتمتع مواطنو كل من الدولتين فوق تراب الدولة األرخرى بنفس الحماية القانونية
المخولة لرعاياها ،ويكون لهم الحق في التقاضي أمام المحاكم أو تقديم الطلب إلى السلطة
األرخرى المختصة وفق نفس الشروط التي قررتها هذه السلطة لمواطنيها.
 -1ال يمكن لمحاكم الدولة المتعاقدة أن تفرض على مواطني الدولة المتعاقدة األرخرى أية
كفالة من أجل صوائر المسطرة لمجرد كونهم أجانب ،أو لعدم توفرهم على موطن أو محل إقامة
فوق تراب الدولة المتعاقدة األولى.
املادة 6
املساعدة القضائية
 -2يمكن لمواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أن يطلبوا فوق تراب الدولة المتعاقدة
األرخرى المساعدة القضائية ،أو اإلعفاء أو التخفيض من مصاريف المسطرة وفق نفس الشروط
المحددة لمواطني تلك الدولة المتعاقدة.
 -1ينبغي أن تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية والمالية التي تبرر منح
المساعدة القضائية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يوجد فوق ترابها موطن أو
محل إقامة الطالب.
 -8إذا لم يكن لطالب المساعدة القضائية موطن فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين
أمكن للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي ينتمي إليها ،تسليمه هذه الشهادة أو اإلشهاد
بصحة الوثيقة المسلمة له من طرف سلطات الدولة المضيفة.
 -1يمكن للسطلة القضائية المدعوة للبت في طلب المساعدة القضائية أن تطلب معلومات
تكميلية من السلطة التي سلمت الشهادة.
املادة 8
األشخاص املعنوية
تطبق مقتضيات المادة األولى من هذه االتفاقية على األشخاص المعنوية الموجودة فوق
تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين ،والمؤسسة وفقا لقوانينها.
املادة 1
مصاريف التعاون القضائي
تتعهد الدولتان المتعاقدتان بعدم استخالص أية مصاريف على إجراءات التعاون
القضائي ،باستثناء ما يتعلق بأتعاب ومصاريف الخبراء.
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املادة 5
التعاون القضائي ،وطريقة التواصل
 -2تقدم ك ل واحدة من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة األرخرى التعاون القضائي طبقا
لهذه االتفاقية بواسطة السلطات المركزية ما لم تنص هذه االتفاقية على رخالف ذلك.
 -1السلطة المركزية المشار إليها في الفقرة األولى هي وزارة العدل في كل من الدولتين
المتعاقدتين.
املادة 2
اللغة
 -2إن لغة المراسلة بين السلطات المركزية هي لغة أو لغات الدولتين المتعاقدتين ،مع
إرفاق الوثائق بترجمة للغة الدولة األرخرى أو بترجمة للغة الفرنسية.
 -1تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة لها بلغة الدولة الطالبة ،وتكون
مصحوبة بترجمة إلى لغة الدولة المطلوبة أو إلى اللغة الفرنسية.
املادة 7
القانون املطبق على التعاون القضائي
تنجز كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين إجراءات التعاون القضائي فوق ترابها وفق
تشريعها الدارخلي ،ما لم ينص على رخالف ذلك بمقتضى هذه االتفاقية.
املادة .
رفض التعاون القضائي
يم كن إلحدى الدولتين المتعاقدتين المطلوبة إذا ما اعتبرت أن طلب التعاون القضائي من
شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام ،أو كان الطلب ال يدرخل ضمن ارختصاصات
السلطة القضائية أن ترفض التعاون القضائي ،وفي هذه الحالة يتعين عليها إرخبار الدولة
المتعاقدة األرخرى بأسباب الرفض.
املادة 6
طلب التعاون القضائي
أ) تقدم طلبات التعاون القضائي كتابة وتتضمن البيانات التالية:
 -2اسم وعنوان السلطة الطالبة.
 -1اسم السلطة المطلوبة عند اإلمكان.
 -8االسم العائلي والشخصي والجنس والجنسية وتاريخ ومكان االزدياد وموطن أو محل
إقامة الطالب ومهنته واألشخاص المعنية بتنفيذ الطلبات ،وبالنسبة للشخص المعنوي ذكر اسمه
وعنوانه.
 -1اسم وعنوان الممثل القانوني عند االقتضاء.
 -4عرض للوقائع موضوع الطلبات مع بيان طبيعتها.
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 -1مواضيع طلب التعاون.
 -4باقي المحررات والمستندات الضرورية لتنفيذ الطلبات.
ب -يجب أن تحمل الطلبات توقيع وطابع السلطة الطالبة.
الباب الثاني
تسليم احملررات القضائية
وغري القضائية واإلنابات القضائية
املادة 46
نطاق التطبيق
تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بناء على طلب الدولة المتعاقدة األرخرى بتسليم
المحررات القضائية وغير القضائية واالستماع في الجلسات إلى األطراف والشهود والخبراء
وعمليات الخبرة والبحث القضائي (االنتقال إلى عين المكان والمعاينات) وكذا ما تقتضيه
اإلنابات القضائية من إجراءات.
املادة 44
إجراءات وشكليات تنفيذ الطلبات
 -2إذا ما اعتبرت السلطة المطلوبة بأنها غير مختصة لتنفيذ الطلب تعين عليها توجيهه
إلى السلطة المختصة وإرخبار الدولة الطالبة بذلك.
 -1إذا تعذر تنفيذ الطلب في العنوان المثبت فيه فإن السلطة المطلوبة ملزمة باتخاذ
اإلجراءات المناسبة لتحديد العنوان ،وعند االقتضاء يمكنها من أجل هذا الغرض أن تطلب من
الدولة الطالبة تزويدها بمعلومات تكميلية.
 -8تشعر السلطة المطلوبة الدولة الطالبة عند تعذر تنفيذ اإلجراء باألسباب التي حالت
دون التنفيذ ،وتقوم بإرجاع المحررات المرفقة بالطلب.
 -1تحال طلبات تنفيذ اإلنابات القضائية في المادة المدنية والتجارية إلى السلطات القضائية
إلحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة السلطة المركزية.
املادة 46
يتعين على السلطة المطلوبة عند تقديم طلب رخاص من الدولة الطالبة:
 -2أن تنفذ اإلنابة القضائية وفق الشكل الخاص ما لم تكن مخالفة لتشريع دولتها.
 -1وأن تخبر في الوقت المالئم السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ اإلنابة حتى يتمكن
الطرف المعني من الحضور شخصيا إذا رغب في ذلك أو ينيب عنه من يمثله طبقا للتشريع
الجاري به العمل في الدولة المطلوبة.
املادة 48
إن المسطرة القضائية المتبعة لتنفيذ اإلنابة القضائية وفق المقتضيات السالفة يترتب عنها
نفس األثر القانوني كما لو كان قد تم تنفيذها من طرف السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
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املادة 41
إرجاع نتيجة التنفيذ
 -2يتعين على السلطة المطلوبة أن تخبر السلطة الطالبة كتابة لما هو منصوص عليه في
المادة  4من هذه االتفاقية ،بمآل تسليم المحررات أو تنفيذ اإلنابة القضائية ،مع موافاتها بوصل
التسليم أو محضر منجز من طرف السلطة المعنية أو الحجج المحصل عليها ،وكذا كل
المعلومات المفيدة.
 -1يجب أن يحمل وصل تسليم المحررات طابع السلطة التي قامت بالتسليم ،وإمضاء
الشخص المكلف بتسليمها ،وكذا توقيع الشخص المسلمة إليه ،كما يجب أن يتضمن شكل وتاريخ
ومكان التسليم .إذا رفض الموجه إليه تسلم المحرر فإن سبب الرفض يدون في الوصل أو
المحضر.
املادة 45
اختصاص األعوان الدبلوماسيني والقنصليني
 -2لكل دولة متعاقدة إمكانية القيام مباشرة وبدون إكراه بواسطة أعوانها الدبلوماسيين أو
القنصليين بإشعار وتبليغ محررات قضائية ألشخاص يوجدون فوق تراب الدولة المتعاقدة
األرخرى.
 -1يمكن لكل دولة متعاقدة االعتراض على استعمال تلك اإلمكانية فوق ترابها ما عدا إذا
كان اإلشعار أو التبليغ موجها ألحد مواطني الدولة التي أصدرت المحرر.
الباب الثالث
االعرتاف باملقررات القضائية
والقرارات التحكيمية وتنفيذها
املادة 42
نطاق تطبيق املقررات القضائية
أ) تتخذ كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ،وفق الشروط المنصوص عليها في هذه
االتفاقية ،اإلجراءات الكفيلة باالعتراف وبتنفيذ المقررات القضائية اآلتية الصادرة في الدولة
المتعاقدة األرخرى:
 -2المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم في المادة المدنية والتجارية.
 -1المقررات القضائية الصادرة في مادة األحوال الشخصية.
 -8المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الزجرية في مادة التعويضات.
ب) إن المقرر المشار إليه في هذه االتفاقية يشمل أيضا األمر بالتصالح الصادر عن
المحكمة.
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املادة 47
تقديم الطلبات
يمكن للطالب أن يتقدم مباشرة أمام المحكمة المختصة بدعوى من أجل االعتراف وتنفيذ
المقررات القضائية ،كما يمكن تقديم هذه الدعوى من طرف الجهة القضائية المختصة إلحدى
الدولتين المتعاقدتين أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة األرخرى طبقا للمادة  4من هذه
االتفاقية.
املادة 4.
الوثائق املرفقة بالطلبات
يجب إرفاق طلب االعتراف وتنفيذ المقرر القضائي بالوثائق التالية:
 -2نسخة مصادق عليها من المقرر؛
 -1أصل طي تبليغ المقرر؛
 -8وثيقة تشهد على أن المقرر القضائي نهائي وقابل للتنفيذ؛
 -1نسخة مطابقة ألصل االستدعاء الموجه إلى الطرف المحكوم عليه غيابيا؛
 -4وثيقة تشهد أن الطرف الذي لم تكن له أهلية التقاضي قد وقع تمثيله بصفة قانونية ما لم
يشر إلى ذلك المقرر صراحة؛
 -1ترجمة بلغة الدولة المتعاقدة المطلوبة أو باللغة الفرنسية مشهود بمطابقتها للمقرر
القضائي والوثائق المذكورة أعاله.
املادة 46
االعرتاف باملقررات القضائية وتنفيذها
 -2يتم االعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في الدولتين المتعاقدتين تبعا للمسطرة
المنصوص عليها في تشريعاتهما الدارخلية.
 -1يمكن للجهة القضائية للدولة المتعاقدة المطلوبة أن تتأكد من كون المقرر المطلوب
االعتراف به أو تنفيذه مطابقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،دون أن تنظر في جوهره.
املادة 66
رفض االعرتاف والتنفيذ
ال يمكن االعتراف أو تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة  21من هذه االتفاقية ليس
فقط طبقا لمقتضيات المادة  3من هذه االتفاقية ولكن أيضا في الحاالت التالية:
 -2المقرر الذي لم يحز قوة الشيء المقضي به أو لم يصبح قابال للتنفيذ حسب قانون
الدولة المتعاقدة التي صدر فوق ترابها؛
 -1المقرر الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حسب تشريعات الدولة المطلوبة؛
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 -8إذا كان الطرف المحكوم عليه لم يستدع قانونا وصدر المقرر في مواجهته غيابيا ،أو
إذا كان الطرف غير المؤهل للتقاضي لم يمثل بصفة قانونية ،وذلك حسب تشريع الدولة
المتعاقدة التي صدر فوق ترابها المقرر؛
 -1إذا كانت الجهة القضائية للدولة المطلوبة قد عرض عليها نزاع بين نفس األطراف
في نفس الوقائع والموضوع ،أو سبق لها أن أصدرت مقررا نهائيا يتعلق بهذا النزاع ،أو سبق
لها أن اعترفت بمقرر نهائي يتعلق بنفس النزاع صادر عن دولة أرخرى.
املادة 64
آثار االعرتاف والتنفيذ
ينتج المقرر المعترف به والمنفذ فوق تراب الدولة المطلوبة نفس اآلثار التي ينتجها كما
لو صدر عن قضائها.
املادة 66
االعرتاف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها
يعترف بالقرارات التحكيمية الصادرة بصفة صحيحة في إحدى الدولتين من طرف الدولة
األرخرى ،ويمكن أن يصرح بقابليتها للتنفيذ إذا توفرت على الشروط المنصوص عليها في
« اتفاقية االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية» المبرمة بنيويورك في  20يونيو
.2643
الباب الرابع
مقتضيات خمتلفة
املادة 68
اإلعفاء من املصادقة
ال تطلب في نطاق هذه االتفاقية أية مصادقة للترجمات والمحررات المدلى بها ،أو
المشهود بها من طرف الجهات القضائية أو باقي السلطات المختصة األرخرى للدولتين
المتعاقدتين.
املادة 61
آثار احملررات الرمسية
تنتج في نطاق هذه االتفاقية المحررات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في
إحدى الدولتين المتعاقدتين فوق تراب الدولة المتعاقدة األرخرى نفس اآلثار لنفس نوع المحررات
الرسمية الصادرة عن سلطتها المختصة.
املادة 65
تبادل املعلومات
 -2تزود كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة األرخرى بناء على طلب هذه األرخيرة
بالمعلومات المتعلقة بتشريعاتها الحالية أو السابقة ،وكذا بالمعلومات المتعلقة بعملها القضائي في
المادة المدنية والتجارية.
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 -1يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تطلب بواسطة السلطات
المركزية معلومات في إطار المساطر المدنية والتجارية ،وأن تحصل بدون مصاريف على
نسخ من المقررات القضائية.
املادة 62
تسوية النزاعات
يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه االتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.
الباب اخلامس
مقتضيات ختامية
املادة 67
التصديق والدخول يف حيز التنفيذ
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما من تاريخ التوصل ،بالطريق
الدبلوماسية ،بآرخر اإلشعارين المتعلقين باستكمال الدولتين المتعاقدتين لإلجراءات القانونية
المتطلبة في كال البلدين طبقا لقانونهما الدارخلي.
املادة 6.
اإللغاء
يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاء هذه االتفاقية في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي
باإللغاء للطرف اآلرخر بواسطة القناة الدبلوماسية ،ويسري مفعول اإللغاء سنة بعد تاريخ
اإلشعار المذكور.
وإثباتا لذلك فقد وقع مفوضا الدولتين المخول لهما هذه االتفاقية.
حرر بالرباط في  21أبريل  2661في نظيرين باللغات العربية والصينية والفرنسية ولكل
من النصوص الثالثة نفس الحجية ،في حالة ارختالف في التأويل يرجح النص الفرنسي.
عن المملكة المغربية
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عن جمهورية الصين الشعبية

أذربيجان
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24.

اتفاقية للتعاون القضائي يف امليدان اجلنائي
بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان

1

إن المملكة المغربية
وجمهورية أذربيجان،
المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين"؛
رغبة منهما في توطيد عالقات الصداقة التي تجمع بين البلدين؛
رغبة منهما في تبادل أكبر قدر ممكن من التعاون في الميدان الجنائي بهدف مكافحة
الجريمة.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
املادة األوىل
نطاق التطبيق
تتعهد المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان بأن يتبادال ،بطلب من أحدهما ،أكبر قدر
ممكن من التعاون فيما يخص المساطر المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من طرف السلطات
القضائية لدى الدولة الطالبة رخالل فترة تقديم طلب التعاون.
يشمل التعاون المتبادل تبليغ وتسليم الوثائق القضائية ،تنفيذ اإلنابات القضائية والطلبات
المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الدولية ،اتخاذ اإلجراءات المسطرية كالحصول على شهادات
األشخاص ،تسليم األشياء ،تنفيذ الخبرة ،تسليم األدلة والمعلومات بشأن أحكام اإلدانة وكل
أشكال المساعدة القانونية األرخرى المسموح بها بمقتضى تشريع الطرف المطلوب.
يمنح التعاون القضائي كذلك في ميدان الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بعد تبادل
الرسائل المتعلقة بكل جريمة أو فئة الجرائم المحددة في هذه الرسائل.
املادة الثانية
رفض التنفيذ
يرفض التعاون القضائي:
أ -إذا كان الطلب يتعلق بجرائم تعتبرها الدولة المطلوبة جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بها؛
ب -إذا كان الطلب يتعلق بجرائم تعتبرها الدولة المطلوبة رخرقا اللتزامات عسكرية؛
ج -إذا كان الفعل موضوع الطلب ال يعتبر جريمة وفقا لتشريع الدولة المطلوبة؛
د -إذا كانت الجريمة موضوع الطلب مرتكبة من طرف شخص سبق وأن شكل موضوعا ً
لنفس المتابعات أو تم إيقافه أو صدر في حقه حكم باإلدانة بالدولة المطلوبة؛
 - 1تم التوقيع على هذه االتفاقية بباكو في  21مارس  ،1022ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ،غير أنه طبقا للمادة  18من هذه
االتفاقية فإنها "تدرخل حيز التنفيذ  80يوما بعد تبادل وثائق المصادقة ".وبعد استكمال كل من المملكة المغربية وجمهورية
أذربيجان لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،تم درخولها حيز التنفيذ بتاريخ  24يونيو .1022
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هـ  -إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو لالعتقاد بأن طلب التعاون قد تم إعداده بهدف إجراء
متابعة مبنية على اعتبارات تتعلق بالعرق ،باللغة ،بالدين ،بالجنس أو بالجنسية؛
و -إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها
العام؛
ز-إذا كان طلب التعاون القضائي ال يدرخل ضمن ارختصاص محاكم الدولة المطلوبة.
املادة الثالثة
القرارات بشأن طلب التعاون القضائي
يشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بقراره بشأن تنفيذ طلب التعاون.
كل رفض للتعاون سواء كان جزئيا ً أو كليا ً ينبغي أن يكون معلالً.
املادة الرابعة
مضمون طلب التعاون القضائي
يتضمن طلب التعاون البيانات التالية:
أ -السلطة المصدرة له؛
ب -نوع الجريمة موضوع الطلب مع اإلشارة إلى نصوص القانون الجنائي المطبقة؛
ج -معلومات حول هوية الشخص موضوع الطلب؛
د -اسم وعنوان المرسل إليه؛
هـ  -وصف مفصل للتعاون المطلوب.
املادة اخلامسة
تنفيذ اإلنابات القضائية
تنفذ اإلنابات القضائية في الميدان الجنائي فوق تراب أحد الطرفين وفقا لتشريع الطرف
المطلوب.
املادة السادسة
إجراءات تنفيذ اإلنابات القضائية
يتعين على الطرف المطلوب ،بعد تلقيه طلبا ً بذلك أن يشعر الطرف الطالب في الوقت
المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ اإلنابات القضائية قصد تمكين الطرف الطالب من حضور عملية
التنفيذ طبقا لمقتضيات التشريع المعمول به في البلد الذي تتم فيه عملية التنفيذ.
املادة السابعة
مصاريف اإلنابات القضائية
ال يتحمل الطرف الطالب المصاريف المترتبة عن تنفيذ اإلنابات القضائية.
املادة الثامنة
مثول الشهود واخلرباء
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عندما يكون مثول الشهود والخبراء ضروريا أثناء محاكمة ما ،فإنه يتعين على الطرف
المطلوب بالبلد الذي يقيمون فيه دعوتهم لالمتثال لالستدعاء بالحضور الذي يتم توجيهه لهم.
تمنح مصاريف السفر واإلقامة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم المعمول بها في
هذا البلد.
يتحمل الطرف الطالب كافة المصاريف المتعلقة بمثول الشهود والخبراء .يجب أن يتضامن
اسااتدعاء الشاااهد أو الخبياار معلومااات حااول شااروط اسااترجاع مصاااريف الساافر واإلقامااة وكااذا
مصاريف الخبرة وفقا لتشريع الطرف الطالب.
تقااوم الساالطات القضااائية الطالبااة بناااء علااى طلااب المعنااي باااألمر باادفع تساابيق لتغطيااة
مصاريف السفر واإلقامة.
ال يمكن إرخضااع الشااهد أو الخبيار ،بصارف النظار عان جنسايته ،والاذي يحضار طواعياة
استجابة لطلب أحد الطرفين أمام السلطات القضائية للطرف اآلرخر ،لمتابعاة أو اعتقاال مان أجال
أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة عن توجههم إلى الدولة المطلوبة.
في جميع األحوال تنتهي الحصانة المذكورة إذا لام يغاادر الشااهد أو الخبيار طواعياة تاراب
الطرف الطالب بعد مرور ثالثين يوما ً من تاريخ االستماع إليه.
املادة التاسعة
الرتحيل املثقت لألشخاص املعتقلني
كل شخص معتقل تود الدولة الطالبة حضوره شخصيا كشاهد أو من أجل مواجهة يتم نقله
مؤقتا إلى البلد الذي يتعين االستماع فيه إليه بشرط إرجاعه دارخل األجل المحدد من طرف
الدولة المطلوبة ،مع األرخذ بعين االعتبار المقتضيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه
االتفاقية.
املادة العاشرة
اللغة
يحرر طلب التعاون القضائي وكل وثيقة مرفقة به بلغة الطرف الطالب ويصحبان بترجمة
إلى لغة الطرف المطلوب أو إلى الفرنسية أو اإلنجليزية.
املادة احلادية عشرة
اإلعفاء من التصديق
تطبيقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،تعفى الوثائق المرسلة من جميع أشكال التصديق عندما
تختم بالطابع الرسمي للسلطة المصدرة.
املادة الثانية عشرة
وسائل تبادل املعلومات
 -2توجه طلبات التعاون القضائي وأجوبتها من وزارة العدل لدى الطرف الطالب إلى
وزارة العدل لدى الطرف المطلوب.
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 -1ال تحول مقتضيات االتفاقية الحالية دون اإلتصال عبر الطرق الدبلوماسية.
املادة الثالثة عشرة
إرجاع األشياء
يمكن إرجاع كل محجوز له عالقة بالجريمة تحصل عليه الطرف المطلوب إلى الطرف
الطالب.
املادة الرابعة عشرة
مصاريف التعاون املتبادل
ال يترتب على تنفيذ طلبات التعاون القضائي أي مصاريف باستثناء تلك الناتجة عن مثول
الشهود والخبراء فوق تراب الطرف المطلوب وكذا مصاريف النقل المؤقت للمعتقلين.
املادة اخلامسة عشرة
تبادل نسخ السجل العدلي
تتبادل وزارتا عدل الطرفين المعلومات الخاصة باألحكام الصادرة عن سلطاتهما
المختصة في حق رعايا الطرف اآلرخر.
في حالة وجود متابعات أمام محكمة أحد الطرفين ،يمكن للسلطة المختصة الحصول فورا
من نظيرتها لدى الطرف اآلرخر على نسخة من السجل العدلي تتعلق بالشخص المتابع.
املادة السادسة عشرة
تعديالت
يمكن للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على إجراء تعديالت على هذه االتفاقية بشرط أن يتم
إتباع نفس المسطرة القانونية لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
املادة السابعة عشرة
التصديق ،الدخول حيز التنفيذ واإللغاء
تكون هذه االتفاقية موضوعا للمصادقة؛
تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ثالثين ) (30يوما بعد تبادل وثائق التصديق؛
أبرمت هذه االتفاقية لمدة غير محددة ،ويمكن لكال الطرفين إلغاؤها بناء على إشعار
مكتوب .في هذه الحالة ،تبقى االتفاقية سارية لمدة  21شهرا تحتسب ابتدا ًء من اليوم الذي
يتوصل فيه أحد الطرفين بإشعار باإللغاء.
يتعين تنفيذ االلتزامات الجارية المترتبة عن هذه االتفاقية والتي تم االلتزام بها قبل هذا
التاريخ.
وحرر في باكو بتاريخ  21مارس  1022في نظيرين أصليين باللغات العربية
واألذربيجانية واإلنجليزية وللنصوص الثالثة نفس الحجية.
في حالة االرختالف في التأويل ،يرجح النص اإلنجليزي.
عن
المملكة المغربية
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عن
جمهورية أزربيدجان
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اتفــاقية تسليم اجملرمني
بني
اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان

1

إن المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان ،المشار إليهما ،في ما يلي ،بالطرفين،
رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة التي تجمع البلدين.
ورغبة منهما في إقامة تعاون أكثر فعالية بينهما في مجال الحد من الجريمة في جميع
أشكالها.
ورغبة منهما في إقرار التعاون في مجال تسليم المجرمين بين الدولتين.
اتفقتا على المقتضيات التالية:
املادة األوىل
ضرورة التسليم
يتعهد الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض ،وفقا لهذه االتفاقية ،األشخاص المقيمين في
أحد البلدين المتابعين من أجل جريمة أو مبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة محكوم بها من لدن
السلطات القضائية للطرف اآلرخر.
املادة الثانية
األفعال املوجبة للتسليم
يتم تسليم:
األشخاص المتابعين من أجل األفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين أحد الطرفين
المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تقل عن سنتين.
األشخاص الذين ارتكبوا أفعاال يعاقب عليها قانون الطرف المطلوب ،والمحكوم عليهم
حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية ال تقل عن سنتين
).(2
املادة الثالثة
السلطات املختصة
 -2باستثناء مقتضيات مخالفة تنص عليها هذه االتفاقية ،يكون االتصال بين السلطات
القضائية لدى الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطات المركزية المعينة من طرف الطرفين
المتعاقدين:
1

 تم التوقيع على هذه االتفاقية بباكو في  21مارس  ،1022ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ،غير أنه طبقا للمادة  11من هذهاالتفاقية فإنها "تدرخل حيز التنفيذ ثالثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة ".وبعد استكمال كل من المملكة المغربية وجمهورية
أذربيجان لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،تم درخولها حيز التنفيذ بتاريخ  24يونيو .1022
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 تكون وزارة العدل بالنسبة للمملكة المغربية هي السلطة المركزية؛
 وتكون وزارة العدل بالنسبة لجمهورية أذربيجان هي السلطة المركزية.
 -1مقتضيات هذه االتفاقية ال تحول دون استعمال الطريق الدبلوماسي.
املادة الرابعة
عدم تسليم املواطنني
ال يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه.
ت حدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أن الطرف المطلوب يتعهد في نطاق ارختصاصه بمتابعة رعاياه الذين ارتكبوا أفعاال
جرمية فوق تراب الطرف اآلرخر شريطة أن يكون الفعل يعد جريمة بمقتضى قانون الطرفين.
في هذه الحالة ،يقوم الطرف اآلرخر بتوجيه الطلب عبر القنوات الديبلوماسية يلتمس فيه متابعة
المعني باألمر ويكون الطلب مرفقا بلف التحقيق والوثائق التي يتوفر عليها هذا الطرف.
ولهذا الغرض يوجه الطلب والوثائق المتعلقة بالقضية عبر الطريق الدبلوماسي ويشعر
الطرف طالب التسليم بمآل طلبه.
املادة اخلامسة
رفض التسليم
يرفض التسليم في الحاالت التالية:
 -2إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بها.
ال يعد من قبيل الجرائم السياسية ،االعتداء على حياة رئيس الدولة؛
 -1إذا ارتكبت الجريمة موضوع طلب التسليم فوق تراب الطرف المطلوب؛
 -8إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه حكم نهائي في الطرف المطلوب
أو بدولة أرخرى؛
 -1إذا كانت المتابعة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفق تشريع الدولة الطالبة
أو الدولة المطلوبة عند توصل الدولة المطلوبة بالطلب؛
 -4إذا ارتكبت الجريمة موضوع طلب التسليم رخارج إقليم الطرف الطالب من طرف
أجنبي وكان تشريع الطرف المطلوب ال يسمح بتحريك المتابعة عن مثل هذه الجريمة عند
ارتكابها رخارج إقليمه من طرف أجانب؛
 -1إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تشكل رخرقا لإللتزامات العسكرية؛
 -4إذا صدر عفو عن الدولة الطالبة أو الدولة المطلوبة؛
 -3إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو لالعتقاد بأن المتابعة أو الحكم الصادر في حق
الشخص المطلوب تسليمه كانت مبنية على اعتبارات تتعلق بالعرق أو بالغة أو بالدين أو
بالجنس أو بالجنسية؛

265

 -6إذا كانت األفعال موضوع طلب التسليم معاقب عليها بعقوبة اإلعدام بمقتضى تشريع
الطرف الطالب ،فإن هذه العقوبة تستبدل بالعقوبة المنصوص عليها بالنسبة لنفس األفعال في
تشريع الطرف المطلوب.
املادة السادسة
مسطرة التسليم والوثائق املرفقة بالطلب
يحرر طلب التسليم كتابة ويوجه عبر القناة الدبلوماسية ،ويرفق بالوثائق التالية:
 -2عرض شامل للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يوضح قدر اإلمكان زمان ومكان
ارتكابها وتكييفها القانوني مع اإلشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة؛
 -1أصل أو نسخة مطابقة ألصل من الحكم النهائي ،أو األمر بإلقاء القبض أو أي سند آرخر
له نفس الحجية ،صادر وفق المساطر المعمول بها في قانون الطرف الطالب؛
 -8نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة ،مع وصف دقيق للشخص المطلوب تسليمه
وأية معلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
إذا طلب الطرف المطلوب معلومات إضافية تطبيقا لهذه االتفاقية ،فإن الطرف الطالب
يجب أن يشعر بذلك بالطريق الدبلوماسي قبل أن يتخذ قراره بشأن الطلب.
يمكن للطرف المطلوب أن يحدد أجالً معقوالً للتوصل بالمعلومات المشار إليها.
املادة السابعة
االعتقال املثقت
تجوز في حالة االستعجال ،بطلب من السلطات المختصة للطرف طالب التسليم ،إلقاء
القبض ال مؤقت عن الشخص المبحوث عنه في انتظار التوصل بطلب التسليم والوثائق المشار
إليها في المادة  1من هذه االتفاقية.
ي وجه األمر باالعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب منه االعتقال
إما عن طريق البريد أو عن طريق البرق أو عن طريق أية وسيلة أرخرى تترك أثرا مكتوبا.
وفي نفس الوقت يوجه طلب االعتقال المؤقت بالطرق الدبلوماسية.
ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في
المادة  ،1ويعبر عن نيته في إرسال طلب للتسليم .كما يشار في الطلب إلى الجريمة موضوع
طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها وكذا الوصف الدقيق للشخص المبحوث عنه.
وتبلغ السلطة الطالبة فوراً بمآل طلبها.
املادة الثامنة
اإلفراج عن الشخص املطلوب
إذا لاام يتوصاال الطاارف المطلااوب ،دارخاال أجاال رخمسااة وأربعااين يومااا ) (45ماان تاااريخ
االعتقال ،بطلب التسليم والوثائق المشار إليها فاي الماادة  1يوضاع حاد لالعتقاال المؤقات ويفارج
عن الشخص المطلوب تسليمه.
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ال يحول إطالق سراح المعني باألمر دون إلقاء القبض عليه من جدياد وتساليمه إذا ماا ورد
طلب التسليم الحقا والوثائق المرفقة به.
املادة التاسعة
تعدد طلبات التسليم
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في نفس الوقت ،إما عن نفس األفعال أو عن أفعال
مختلفة ،فإن المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع األرخذ بعين االعتبار في ذلك ،جميع الظروف
ال سيما مكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات ،ورخطورة األفعال ومدى إمكانية التسليم الحقا
لدولة أرخرى ،مع إعطاء حق األسبقية للدولة التي تربطها اتفاقية معها.
املادة العاشرة
حجز وتسليم األشياء
عندما تتم الموافقة على التسليم ،جميع األشياء المحجوزة التي تم تحصيلها من
الجريمة والتي استعملت في الجريمة ،والتي وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد
المطلوب أو أشخاص آرخرين أو عثر عليها فيما بعد ،تحجز وتسلم للطرف الطالب بناء على
طلبه.
وتسلم األشياء حتى في حالة عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب نتيجة فراره أو
موته.
غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الغير في هذه األشياء ،وإذا كانت هذه
الحقوق مثبتة فإن األشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في الدولة الطالبة في أقرب وقت ممكن
إلى الطرف المطلوب منه التسليم .ويتحمل الطرف الطالب في هذه الحالة المصاريف.
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يحتفظ مؤقتا ً باألشياء المحجوزة ألجل مسطرة
جنائية جارية أو يسلمها شريطة استرجاعها لنفس السبب بعد انتهاء المسطرة.
املادة احلادية عشرة
تبليغ نتيجة الطلب للطرف املطلوب
يخبر الطرف المطلوب الطرف الطالب في أقرب اآلجال بقراره بشأن طلب التسليم.
يعلل سبب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
في حالة القبول يتفق الطرفان على مكان وتاريخ التسليم.
يتلقى الطرف الطالب الشخص المطلوب عن طريق أعوانه دارخل أجل ثالثين يوما )(30
من التاريخ المحدد لتسليمه ،إذا لم يتم تلقي الفرد دارخل األجل المذكور يمكن إطالق سراحه.
ويمكن للطرف المطلوب أن يرفض بعد ذلك تسليمه من أجل نفس الفعل.
عند وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم الشخص الذي سيسلم يشعر الطرف المعني
باألمر الطرف اآلرخر بذلك قبل انتهاء اآلجال ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم.
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املادة الثانية عشرة
تأجيل التسليم أو التسليم املثقت
عند وجود مساطر جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه غير التي أسس عليها طلب
التسليم يجب على الطرف المطلوب اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم وإشعار الطرف الطالب
بقراره وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة .22
بعدما يبت في طلب التسليم ،يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص
المطلوب إلى حين انتهاء المسطرة الجارية في الدولة المطلوبة.
إن مقتضيات هذه المادة ال تعترض مع إمكانية تسليم الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات
القضائية للدولة الطالبة بشرط إرجاعه بمجرد االنتهاء من محاكمته .وبعد اتخاذ السلطات قرار
بشأن هذه القضية.
املادة الثالثة عشرة
قواعد االختصاص
ال يمكن للشخص الذي تم تسليمه أن يتابع أو يحاكم أو يعتقل من أجل فعل سابق للتسليم
غير الفعل الذي كان موضوع التسليم ما عدا في الحاالت التالية:
 )2إذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج
رخالل الثالثين يوما ) (30الموالية إلطالق سراحه النهائي أو عاد إليها بعد رخروجه منها
طواعية.
 )1إذا وافق الطرف الذي سلمه على ذلك ولهذه الغاية يقدم طلبا ً مرفقا بالوثائق
المنصوص عليها في المادة  1وبمحضر قضائي تضمن فيه تصريحات الشخص المسلم حول
تمديد مفعول التسليم ،مع اإلشارة إلى ما إذا كانت قد منحت للشخص فرصة للدفاع عنه نفسه
أمام سلطات الدولة المطلوبة.
 )8إذا تغير أثناء المسطرة تكييف الفعل المعاقب عليه ،فإنه ال يمكن متابعة الشخص الذي
تم تسليمه وال محاكمته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة التي أعطي لها التكييف الجديد
تسمح بالتسليم.
املادة الرابعة عشرة
إعادة التسليم إىل دولة ثالثة
يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا ً لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم
الشخص لفائدة دو لة أرخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني باألمر في تراب الدولة
الطالبة أو عاد إليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .28
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املادة اخلامسة عشرة
فرار الشخص املطلوب تسليمه
إذا فر الشخص المطلوب تسليمه وتعذرت متابعته وتنفيذ الحكم الصادر في حقه نتيجة
لذل ك ،ثم عاد إلى إقليم الطرف المطلوب فإنه يعاد تسليمه بعد قبول الطرف طالب التسليم بدون
الوثائق المرفقة.
املادة السادسة عشرة
العبور
يوافق على العبور عبر إقليم إحدى الطرفين لشخص سيسلم لطرف آرخر من دولة ثالثة
بناء على طلب يوجه عبر القناة الدبلوماسية وإذا لم يكن الهبوط مقرراً عند استعمال النقل
الجوي فال حاجة لطلب العبور.
ويجب أن يتضمن الطلب المتعلق بالعبور المعلومات الالزمة ويبت فيه وفق القانون
الدارخلي للطرف المطلوب ما لم يكن ذلك يمس مصالحه األساسية.
في حالة الهبوط الفجائي يمكن للطرف المطلوب وبطلب من العون الذي يرافق المعني
باألمر أن يضع الشخص في الحراسة النظرية لمدة  13ساعة في انتظار التوصل بطلب العبور
وفقا ً للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة.
املادة السابعة عشرة
املصاريف
يتحمل الطرف المطلوب المصاريف المترتبة عن مساطر التسليم واالعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم الشخص رخارج الدولة المطلوبة.
املادة الثامنة عشرة
مآل طلب التسليم للطرف املطلوب
يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب بنتائج المساطر الجنائية المتابع من أجلها الشخص
المسلم.
املادة التاسعة عشرة
تبادل النصوص التشريعية
يتبادل الطرفان بعد تلقيهما طلبا بهذا الشأن المعلومات والنصوص القانونية الوطنية
المتعلقة بالتسليم.
املادة العشرون
اللغة
تحرر طلبات التسليم وكذا الوثائق المرفقة التي يتم اإلدالء بها بلغة الطرف الطالب وترفق
بترجمة للغة الفرنسية أو اإلنجليزية.
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املادة احلادية والعشرون
التعديالت
يمكن للطرفين أن يتفقا على تعديل هذه االتفاقية شريطة أن تتطابق المساطر القانونية لهذا
التعديل مع المساطر القانونية لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
املادة الثانية والعشرون
املصادقة ودخول حيز التنفيذ واإللغاء
تتم المصادقة على هذه االتفاقية.
 -2تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ثالثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة.
يسري مفعول هذه االتفاقية لمدة غير محدودة.
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاؤها كتابة عن طريق توجيه إشعار إلى الطرف
اآلرخر ويسري مفعول هذا اإللغاء  21شهراً من تاريخ التوصل بذلك اإلشعار ويتعين تنفيذ
االلتزامات المترتبة عن هذه االتفاقية قبل هذا التاريخ.
وحرر في باكو بتاريخ  21مارس  1022في نظيرين أصليين باللغات العربية
واألذ ربيجانية ،واإلنجليزية وللنصوص الثالثة نفس الحجية ،وعند ارختالف التأويل بين النص
العربي واألذربيجاني يرجع النص اإلنجليزي.
عن
عن
الجمهورية األذربيجانية
المملكة المغربية
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اتفاقية للتعاون القضائي يف املادتني املدنية والتجارية
بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان

1

إن المملكة المغربية،
وجمهورية اذربيجان،
المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
رغبة منهما في توطيد عالقات الصداقة والتعاون القضائي بين البلدين ،وتيسير تقديم
المساعدة المتبادلة في القضايا المدنية والتجارية على أساس مبادئ السيادة والمساواة في الحقوق
وعدم التدرخل في الشؤون الدارخلية للطرفين المتعاقدين،
قررتا إبرام اتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية ،واتفقتا على
المقتضيات التالية:
القسم االول
مقتضيات عامة
املادة االوىل
تهدف هذه االتفاقية إ لى توفير الحماية القانونية لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين في
القضايا المدنية والتجارية أ مام السلطات القضائية للطرف المتعاقد اآلرخر ،وتعمل السلطات
القضائية في كال الطرفين المتعاقدين على تبادل التعاون في القضايا المدنية والتجارية
واالعتراف بالمقررات الصادرة عن محاكمها وتنفيذها في القضايا المدنية والتجارية.
املادة الثانية
 -2يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين التمتع بالحماية القانونية في اإلجراءات أمام
السلطات القضائية للطرف اآلرخر في القضايا المدنية والتجارية بنفس الشروط كما لو كانوا من
رعايا هذا الطرف.
 -1يكون لمواطني أحد الطرفين الحق في اللجوء بكل حرية إلى السلطات القضائية
للطرف اآلرخر لتقديم دعاوى في القضايا المدنية والتجارية بالشروط نفسها كما لو كانوا من
رعايا هذا الطرف.
 -8يحق لألشخاص االعتبارية الذي يقع مقرها الرئيسي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين
وكانت قد تأسست وفقا لقانون الطرف المتعاقد ،االستفادة من أحكام هذه االتفاقية.

 - 1تم التوقيع على هذه االتفاقية بباكو في  21مارس  ، 1022ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية ،غير أنه طبقا للمادة  18من هذه
االتفاقية فإنها "تدرخل حيز التنفيذ  80يوما بعد تبادل وثائق المصادقة ".وبعد استكمال كل من المملكة المغربية وجمهورية
أذربيجان لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدرخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،تم درخولها حيز التنفيذ بتاريخ  24يونيو .1022
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املادة الثالثة
 -2يتم التواصل وجوبا ،بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين ،ما لم ينص على
رخالف ذلك في هذه االتفاقية ،عن طريق السلطات المركزية المعينة من قبل الطرف المتعاقد.
و السلطة المركزية بالنسبة للمملكة المغربية هي وزارة العدل في المملكة المغربية .والسلطة
المركزية بالنسبة لجمهورية أذربيجان هي وزارة العدل في جمهورية أذربيجان.
 -1ال تستثني مقتضيات هذه االتفاقية ،التواصل عبر القنوات الدبلوماسية.
املادة الرابعة
 -2يتعين على السلطات المركزية التواصل فيما بينها باللغة الفرنسية أو االنجليزية.
 -1تحرر طلبات التعاون القضائية والمستندات المؤيدة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بها
ترجمة رسمية إلى اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية.
 -8تحرر كل وثيقة تم الحصول عليها من رخالل تنفيذ طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب
منه وترفق بها ترجمة رسمية إلى اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية.
املادة اخلامسة
تتبادل وزارتا العدل لدى الطرفين المتعاقدين ،بناء على طلب ،المعلومات حول
النصوص القانونية وكذا أنماط العمل في بلديهما ،وذلك بخصوص المواضيع ذات الصلة
بمضامين هذا االتفاق.
القسم الثاني
الباب األول
التعاون يف القضايا املدنية والتجارية
املادة السادسة
تتعاون السلطات القضائية لدى الطرفين المتعاقدين فيما بينها في القضايا المدنية والتجارية
والسيما فيما له عالقة بالمستندات الخاصة واالستماع إلى األطراف والشهود وإجراء الخبرات
وتنفيذ إجراءات قضائية أرخرى ،ويتم ذلك وفقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين.
املادة السابعة
يجب أن تشير طلبات التعاون القضائي إلى ما يلي:
أ -السلطة القضائية التي صدرت عنها والسلطة القضائية الصادر اليها؛
ب -طبيعة اإلجراءات موضوع التعاون القضائي؛
ج -أسماء وعناوي ن الطرفين في الدعوى ،أسماء ومقرات األشخاص االعتباريين ،أسماء
وعناوين الممثل القانوني،
 العنوان الكامل للمرسل إليه وجميع الوثائق ،إذا تعلق األمر بتسليم وثائق؛
 اسماء وعناوين األشخاص المعنيين بالطلب ،وكذا تواريخ ميالدهم وجنسيتهم
ومهنهم إن أمكن؛
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د -األسئلة التي ستطرح على االشخاص الذين سيدلون بشهادتهم؛
ه -طبيعة األدلة التي يمكن الحصول عليها أو إجراء قضائي آرخر قيد التنفيذ،
و -كل معلومة ضرورية لتنفيذ الطلب.
املادة الثامنة
 -2تطبق السلطة القضائية المطلوبة مقتضيات قانونها الدارخلي لتنفيذ الطلب ،ومع ذلك،
يتعين عليها اتباع أ ي طريقة أو إجراء رخاص تحدده السلطة القضائية الطالبة ،إال إذا كان ذلك
يتعارض مع القانون الدارخلي للطرف المطلوب منه.
 -1يجب أن تكون السلطة القضائية الطالبة ،إذا رغبت في ذلك ،على علم بالتاريخ
والمكان الذي ستجرى فيه اإلجراءات ،بحيث يمكن لألطراف المعنية وممثليها ،إن وجدت،
حضور هذا اإلجراء.
 -8يتعين على السلطة القضائية المطلوب منها ،إرسال الوثائق المتعلقة بتنفيذ الطلب إلى
السلطة القضائية الطالبة أو إشعارها إذا لم يتم تنفيذ الطلب مع بيان أسباب ذلك.
 -1يتحمل الطرف المطلوب منه جميع التكاليف الناتجة عن تنفيذ طلب التعاون القضائي
على أراضيه ،ماعدا تكاليف الخبراء ،وليس له الحق في المطالبة بتسديده.
املادة التاسعة
يجوز رفض تنفيذ طلب لتقديم التعاون إذا اعتبر أن في تنفيذه مس بالسيادة أو األمن أو
النظام العام للطرف المطلوب منه.
املادة العاشرة
 -2ال يكون الشاهد أو الخبير  ،أيا كانت جنسيته ،الذي يمثل بناء على استدعاء أمام سلطة
قضائية تابعة للطرف الطالب ،عرضة للمتابعة أو االعتقال ،أو التعرض ألية قيود أرخرى على
حريته الشخصية ،في إ قليم الطرف الطالب من أجل أي فعل أو جريمة ارتكبت قبل وصوله إلى
إقليم الطرف الطالب .ال يجوز متابعة أ و اعتقال أو تنفيذ عقوبة ضد أي شاهد أو رخبير بناء على
شهادة شهود أو رأي الخبراء.
 -1الحصانات الممنوحة بموجب الفقرة  2أعاله تنتهي متى توفرت للشاهد أو الخبير
الفرصة ،رخالل فترة سبعة أيام تالية لليوم الذي تبلغ فيه السلطات القضائية الشاهد أو الخبير أن
حضوره لم يعد مطلوبا ،أو إذا توفرت له الفرصة للمغادرة ولكنه استمر في التواجد على اإلقليم
أو إذا عاد إليه بعد مغادرته بشكل طوعي.
 -8يجب أن يتضمن استدعاء الشاهد أو الخبير معلومات حول شروط تسديد نفقات السفر
واإلقامة ورسوم الخبراء بموجب قانون الطرف الطالب .بناء على طلب للشخص المعني ،تمنح
السلطة القضائية للطالبة تسبيقا لتغطية تكاليف السفر واإلقامة.
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الباب الثاني
الوثائق
املادة احلادية عشر
يقوم كل طرف بناء على طلب من السلطة القضائية للطرف اآلرخر بإرسال نسخ من
الوثائق المتعلقة باألحوال الشخصية والعائلية واالقتصادية لمواطني الطرف الطالب ،مجانا.
املادة الثانية عشر
 -2الوثائق الصادرة أو المصادق عليها والمختومة رسميا في أراضي أحد الطرفين
المتعاقدين ،تعفى من التصديق في الدعوى المرفوعة أمام سلطة قضائية تابعة للطرف اآلرخر.
 -1تكون للوثائق الصادرة عن السلطات الرسمية ألحد من الطرفين المتعاقدين نفس القوة
القانونية في إقليم الطرف المتعاقد اآلرخر.
الباب الثالث
كفالة التقاضي
املادة الثالثة عشر
يعفى رعايا كل من الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية للطرف المتعاقد اآلرخر من
أية كفالة أو إيداع تحت أي مسمى كان ،ولو لم يكن لهم موطن أو مقر إقامة فوق تراب الدولة
المتعاقدة األرخرى.
املادة الرابعة عشر
يحق لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين ،االستفادة من المساعدة القضائية والقانونية
وفقا للشروط نفسها التي يتوفر عليها مواطني الطرف المتعاقد اآلرخر.
املادة اخلامسة عشر
تمنح المساعدة القانونية والقضائية وفقا للمادة  21من هذه االتفاقية ،على أساس وثائق
تثبت األحوال الشخصية والعائلية واالقتصادية للطالب .ويخضع شكل الوثائق لقانون الطرف
المتعاقد الذي يقيم فيه الطالب ،أو ،إذا كان ال يقيم في أي من أراضي الطرفين المتعاقدين،
لقانون الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
املادة السادسة عشر
إذا ارتأت السلطة القضائية لطرف متعاقد تحديد مهلة ألي شخص مقيم في أراضي
الطرف المتعاقد اآلرخر التخاذ إجراء معين ،وجب أن تبدأ هذه المهلة من تاريخ تسليم الوثائق
لهذا الشخص.
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القسم الثالث
االعرتاف وتنفيذ األحكام
يف القضايا املدنية والتجارية
املادة السابعة عشر
 -2يعترف الطرفان المتعاقدان وينفذان على إقليمهما األحكام التالية الصادرة في إقليم
الطرف اآلرخر بما يتوافق مع مقتضيات االتفاقية الحالية:
أ .األحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية؛
ب .االتفاقات في القضايا المدنية التي وافقت عليها المحكمة؛
ج .األحكام القضائية في القضايا الجنائية المتعلقة بالتعويض؛
 -1يتم تحديد القضايا المدنية والتجارية بموجب القانون الدارخلي للطرفين المتعاقدين.
املادة الثامنة عشر
يجب االعتراف باألحكام الواردة في المادة  24وتنفيذها وفقا للشروط التالية:
أ -ينبغي أن يكون الحكم نهائيا وقابال للتنفيذ وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر عنه؛
ب -إذا كان اإلرخطار بمكان ووقت انعقاد المحاكمة قد تم إرساله إلى المدعى عليه وفقا لما
هو منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد الذي صدر عنه الحكم؛ وإذا كان قد تم تقديم
نسخة من عريضة اإلدعاء إلى المتهم ،وإذا استفاد من كامل حقه في التمثيل بمحام إذا كان ال
يمكن أن يتمتع بالحق في تقديم دعوى مضادة ،والحق في الدفاع؛
ج -ينبغي أن ال يكون هناك إي إجراءات بين األطراف ذاتها ،على أساس الوقائع نفسها
وللغرض نفسه؛
د -ينبغي أن ال يكون الحكم الصادر يخص موضوعا ال يقع تحت االرختصاص الحصري
لمحاكم الطرف المتعاقد المطلوب منه االعتراف والتنفيذ؛
ه -ينبغي أن ال يكون االعتراف وتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للطرف المتعاقد
المطلوب منه االعتراف والتنفيذ.
املادة التاسعة عشر
يرفق بالطلب المستندات التالية:
أ -نسخة كاملة ومصادق عليها من الحكم مرفقة بشهادة تؤكد أنه نهائي وقابل للتنفيذ؛
ب -إذا صدر الحكم غيابيا ،النسخة األصلية أو نسخة مصادق عليها من الوثائق المطلوبة
تثبت أن االستدعاء وجه على النحو الصحيح إلى الطرف المتخلف.
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املادة العشرون
 -2يخضع إجراء االعتراف وتنفيذ األحكام لقانون الطرف المتعاقد المطلوب منه
االعتراف والتنفيذ.
 -1يجب على المحكمة ،التي تقرر بشأن االعتراف والتنفيذ ،أن تأرخذ في االعتبار فقط
المادتين  23و  26من هذه االتفاقية وأن ال تعيد النظر في أصل الحكم.
القسم الرابع
مقتضيات ختامية
املادة احلادية والعشرون
ال ت شكل االتفاقية الحالية تعديا على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة من
االتفاقيات الدولية األرخرى ،التي هما طرف فيها.
املادة الثانية والعشرون
يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذه االتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
املادة الثالثة والعشرون
 -2تكون هذه االتفاقية موضوعا للمصادقة.
 -1تدرخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ  80يوما بعد تبادل وثائق المصادقة.
 -8تبرم هذه االتفاقية لمادة غير محدودة .ويمكن لكال الطرفين المتعاقدين إلغاؤها من
رخالل إشعار كتابي .في هذه الحالة ،تبقى االتفاقية سارية المفعول رخالل  21شهرا تحتسب من
تاريخ توصل الطرف اآلرخر بإشعار .يتعين تنفيذ االلتزامات المترتبة عن هذه االتفاقية والتي بدأ
تنفيذها قبل تلك الفترة.
وحرر في باكو بتاريخ  21مارس  1022في نظيرين أصليين باللغات العربية
واألذربيجانية واإلنجليزية ،وللنصوص الثالثة نفس الحجية .وفي حال االرختالف في التفسير،
يعتمد النص اإلنجليزي.
عن
عن
جمهورية أذربيجان
المملكة المغربية
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