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  رة واالستردادالحجز والتجمید والمصاد

  / العراق في االتفاق�ات الدول�ة

  الجزء االول

  االتفاق�ات الجماع�ة

  

  اتفاق�ة االمم المتحدة لم�افحة الفساد -اوال :

  ٢٠٠٧لسنة  ٣٥المصادق علیها �القانون رقم 

  -) : ٢المادة ( 

أكانت ماد�ة أم غیر ماد�ة، منقولة أم غیر منقولة، �قصد بتعبیر "الممتلكات" الموجودات ��ل أنواعها، سواء  د_

  ملموسة أم غیر ملموسة، والمستندات أو الص�وك القانون�ة التي تثبت ملك�ة تلك الموجودات أو وجود ح� فیها؛

�قصد بتعبیر "العائدات اإلجرام�ة" أ� ممتلكات متأت�ة أو متحصل علیها، �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر، من ارتكاب  ه_

  م؛جر 

 

فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبدیلها أو التصرف فیها أو نقلها، أو حجز لا"و_ �قصد بتعبیر "التجمید" أ_

  تولي عهدة الممتلكات أو الس�طرة علیها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن مح�مة أو سلطة مختصة أخر�؛

طب�، الحرمان الدائم من الممتلكات �أمر صادر عن مح�مة �قصد بتعبیر "المصادرة"، التي تشمل التجر�د حیثما ان ز_

   أو سلطة مختصة أخر�؛

  -): ٣١ ( المادة

  والمصادرة حجزالالتجمید و 

تتخذ �ل دولة طرف، إلى أقصى مد� مم�ن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر  -١

   -: للتم�ین من مصادرة

ت�ة من أفعال مجّرمة وفقا لهذه االتفاق�ة، أو ممتلكات تعادل ق�متها ق�مة تلك ) العائدات اإلجرام�ة المتأ (أ



٢ 

 

   العائدات؛

) الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخر� التي اسُتخدمت أو �انت معّدة لالستخدام في ارتكاب أفعال مجّرمة  (ب

    وفقا لهذه االتفاق�ة.

من  ١ن من �شف أ� من األش�اء المشار إلیها في الفقرة تتخذ �ل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر للتم�ی -٢

  ه، لغرض مصادرته في نها�ة المطاف.حجز  هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجمیده أو

تتخذ �ل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر تشر�ع�ة وتدابیر أخر� لتنظ�م ادارة  -٣

من هذه  ٢و ١أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتین السلطات المختصة للممتلكات المجمدة 

   المادة.

إذا ُحّولت هذه العائدات اإلجرام�ة إلى ممتلكات أخر� أو بدلت بها، جزئ�ا أو �ل�ا، وجب إخضاع تلك  -٤

  الممتلكات، بدال من العائدات، للتدابیر المشار إلیها في هذه المادة.

رام�ة �ممتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات إذا ُخلطت هذه العائدات اإلج -٤

للمصادرة في حدود الق�مة المقّدرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس �أ� صالح�ات تتعل� بتجمیدها 

  ها.حجز  أو

عائدات ُتخضع أ�ضا للتدابیر المشار إلیها في هذه المادة، على نفس النحو و�نفس القدر السار�ین على ال -٥

اإلجرام�ة، اإلیرادات أو المنافع األخر� المتأت�ة من هذه العائدات االجرام�ة، أو من الممتلكات التي ُحّولت تلك 

  العائدات إلیها أو ُبّدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

ل �ل دولة طرف  ٥٥ألغراض هذه المادة والمادة  -٦ محاكمها أو سلطاتها المختصة من هذه االتفاق�ة، تخوِّ

ها. وال یجوز للدولة الطرف أن حجز األخر� أن تأمر بإتاحة السجالت المصرف�ة أو المال�ة أو التجار�ة أو �

  ترفض االمتثال ألح�ام هذه الفقرة �حجة السر�ة المصرف�ة.

هذه العائدات االجرام�ة یجوز للدول األطراف أن تنظر في إم�ان�ة إلزام الجاني �أن یبّین المصدر المشروع ل -٧

المزعومة أو للممتلكات األخر� الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام یتواف� مع الم�ادئ األساس�ة لقانونها 

  الداخلي ومع طب�عة اإلجراءات القضائ�ة واإلجراءات األخر�.

  ال یجوز تأو�ل أح�ام هذه المادة �ما �مس �حقوق أطراف ثالثة حسنة الن�ة. -٨

س في هذه المادة ما �مس �المبدأ القاضي �أن ��ون تحدید وتنفیذ التدابیر التي تشیر إلیها متوافقین مع أح�ام ل� -٩

  القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعین لتلك األح�ام.

 -) : ٤٦ ( المادة

  المساعدة القانون�ة المت�ادلة

م الدول األطراف �عضها إلى �عض أكبر قدر مم�ن من الم -١ ساعدة القانون�ة المت�ادلة في التحق�قات تقدِّ

  والمالحقات واالجراءات القضائ�ة المتصلة �الجرائم المشمولة بهذه االتفاق�ة.

م المساعدة القانون�ة المت�ادلة على أتم وجه مم�ن �مقتضى قوانین الدولة الطرف متلق�ة الطلب  -٢ تقدَّ
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عل� �التحق�قات والمالحقات واالجراءات القضائ�ة الخاصة ومعاهداتها واتفاقاتها وترتی�اتها ذات الصلة، ف�ما یت

من هذه االتفاق�ة، في الدولة  �٢٦الجرائم التي یجوز أن تحاسب علیها شخص�ة اعت�ار�ة، وفقا للمادة 

    الطرف الطال�ة.

م وفقا لهذه المادة أل� من األغراض التال�ة: -٣  یجوز طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة التي تقدَّ

  أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ (

  ب) تبل�غ المستندات القضائ�ة؛ (

  والتجمیدز حجالج) تنفیذ عمل�ات التفت�ش و  (

  د) فحص األش�اء والمواقع؛ (

  (هـ) تقد�م المعلومات والمواد واألدلة وتقی�مات الخبراء؛

لح�وم�ة أو المصرف�ة أو المال�ة أو و) تقد�م أصول المستندات والسجالت ذات الصلة، �ما فیها السجالت ا (

  سجالت الشر�ات أو المنشآت التجار�ة، أو نسخ مصّدقة منها؛

  ز) تحدید العائدات اإلجرام�ة أو الممتلكات أو األدوات أو األش�اء األخر� أو اقتفاء أثرها ألغراض إث�ات�ة؛ (

   ح) ت�سیر مثول األشخاص طواع�ة في الدولة الطرف الطال�ة؛ (

  نوع آخر من المساعدة ال یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب؛ �) أ� 

  �) است�انة عائدات الجر�مة وفقا ألح�ام الفصل الخامس من هذه االتفاق�ة وتجمیدها واقتفاء أثرها؛ (

  ك) استرداد الموجودات، وفقا ألح�ام الفصل الخامس من هذه االتفاق�ة. (

�ة لد� الدولة الطرف، دون مساس �القانون الداخلي، ودون أن تتلقى طل�ا مس�قا، أن یجوز للسلطات المعن -٤

ترسل معلومات ذات صلة �مسائل جنائ�ة إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخر�، حیثما تعتقد أن هذه 

، أو قد المعلومات �م�ن أن تساعد تلك السلطة على الق�ام �التحر�ات واإلجراءات الجنائ�ة أو إتمامها بنجاح

  ُتفضي إلى تقد�م الدولة الطرف األخر� طل�ا �مقتضى هذه االتفاق�ة.

من هذه المادة دون مساس �ما یجر� من تحر�ات وٕاجراءات جنائ�ة في  ٤ُترسل المعلومات �مقتضى الفقرة  -٥

ى الدولة التي تت�ع لها السلطات المعن�ة التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلق

المعلومات أن تمتثل أل� طلب بإ�قاء تلك المعلومات طي الكتمان، وٕان مؤقتا، أو �فرض قیود على 

استخدامها. بید أن هذا ال �منع الدولة الطرف المتلق�ة من أن تفشي في س�اق إجراءاتها معلومات تبرئ 

رف المرسلة قبل إفشاء تلك شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلق�ة بإشعار الدولة الط



٤ 

 

المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرِسلة، إذا ما طلب الیها ذلك. وٕاذا تعذر، في حالة استثنائ�ة، توج�ه 

 إشعار مسب�، وجب على الدولة الطرف المتلق�ة إبــالغ الدولة الطرف المرسلة بذلك اإلفشاء دون إ�طاء.

�االلتزامات الناشئة عن أ� معاهدة أخر�، ثنائ�ة أو متعددة األطراف، ال یجوز أن تمس أح�ام هذه المادة   -٦

 تح�م أو ستح�م، �ل�ا أو جزئ�ا، المساعدة القانون�ة المت�ادلة.

من هذه المادة على الطل�ات المقدمة �مقتضى هذه المادة إذا �انت الدول األطراف  ٢٩إلى  ٩ُتطب� الفقرات   -٧

ل المساعدة القانون�ة. أما إذا �انت تلك الدول األطراف مرت�طة �معاهدة من المعن�ة غیر مرت�طة �معاهدة لت�اد

 ٩هذا القبیل، وجب تطبی� األح�ام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتف� الدول األطراف على تطبی� الفقرات 

ع الدول األطراف �شدة على تطبی� هذه الفقرات إذ ٢٩إلى  ا �انت تسّهل من هذه المادة بدال منها. وُتشجَّ

   التعاون.

ال یجوز للدول األطراف أن ترفض تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة �مقتضى هذه المادة �حجة السر�ة  -٨

   المصرف�ة.

(أ) على الدولة الطرف متلق�ة الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقّدم �مقتضى هذه المادة دون توافر  -٩

   ؛١عین االعت�ار أغراض هذه االتفاق�ة حس�ما ُبینت في المادة ازدواج�ة التجر�م، أن تأخذ �

) یجوز للدول األطراف أن ترفض تقد�م المساعدة عمال بهذه المادة �حجة انتفاء ازدواج�ة التجر�م. بید  (ب

أنه یتعین على الدولة الطرف متلق�ة الطلب، �ما یتواف� مع المفاه�م األساس�ة لنظامها القانوني، أن تقدم 

المساعدة التي ال تنطو� على إجراء قسر�. و�جوز رفض تقد�م تلك المساعدة حینما تتعل� الطل�ات �أمور 

تافهة، أو أمور ��ون ما ُیلتمس من التعاون أو المساعدة �شأنها متاحا �مقتضى أح�ام أخر� من هذه 

   االتفاق�ة؛

من التدابیر لكي تتم�ن من تقد�م مساعدة ) یجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضرور�ا  (ج

 أوسع عمال بهذه المادة في حال انتفاء ازدواج�ة التجر�م.

یجوز نقل أ� شخص محتجز أو �قضي عقو�ته في إقل�م دولة طرف وُ�طلب وجوده في دولة طرف أخر�  -٩

تحق�قات أو ألغراض التعرف أو اإلدالء �شهادة أو تقد�م مساعدة أخر� في الحصول على أدلة من أجل 

  مالحقات أو إجراءات قضائ�ة تتعل� بجرائم مشمولة بهذه االتفاق�ة، إذا استوفي الشرطان التال�ان:

  أ) موافقة ذلك الشخص �حّر�ة وعن علم؛ (

  (ب) اتفاق السلطات المعن�ة في الدولتین الطرفین، رهنا �ما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناس�ا من شرو�.

  من هذه المادة: ١٠فقرة ألغراض ال -١١

) تكون الدولة الطرف التي ُینقل إلیها الشخص مخولة ا�قاءه قید االحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة  (أ

  الطرف التي ُنقل منها الشخص غیر ذلك أو تأذن �غیر ذلك؛

اعه إلى عهدة الدولة الطرف (ب) على الدولة الطرف التي ُینقل إلیها الشخص أن تنفذ، دون إ�طاء، التزامها بإرج

   التي نقل منها وفقا لما ُیتف� عل�ه مس�قا، أو على أ� نحو آخر، بین السلطات المعن�ة في الدولتین الطرفین؛
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(ج) ال یجوز للدولة الطرف التي ینقل إلیها الشخص أن تشتر� على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات 

  تسل�م ألجل إرجاع ذلك الشخص؛

ها الشخص المنقول قید االحتجاز في الدولة التي نقل إلیها ضمن مدة العقو�ة \د) ُتحتسب المدة التي �قضي(

  المفروضة عل�ه في الدولة الطرف التي نقل منها.

من هذه المادة، أ�ا �انت جنسیته، أو  ١١و ١٠ال یجوز أن ُ�الَح� الشخص الذ� ُینقل وفقا للفقرتین  -١٢

أو ُتفرض أ� قیود أخر� على حر�ته الشخص�ة في إقل�م الدولة التي ینقل إلیها، �سبب فعل أو ُ�حتجز أو ُ�عاَقب 

إغفال أو ح�م إدانة ساب� لمغادرته إقل�م الدولة التي نقل منها، ما لم تواف� على ذلك الدولة الطرف التي نقل 

    منها.

تلقي طل�ات المساعدة القانون�ة  ُتسّمي �ل دولة طرف سلطة مر�ز�ة تسند إلیها مسؤول�ة وصالح�ة -١٣

المت�ادلة وتنفیذ تلك الطل�ات أو إحالتها إلى السلطات المعن�ة لتنفیذها. وحیثما �ان للدولة الطرف منطقة خاصة 

أو إقل�م خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانون�ة المت�ادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مر�ز�ة منفردة تتولى 

منطقة أو ذلك اإلقل�م. وتكفل السلطات المر�ز�ة تنفیذ الطل�ات المتلقاة أو إحالتها �سرعة المهام ذاتها في تلك ال

ع تلك  وعلى نحو مناسب. وحیثما تقوم السلطة المر�ز�ة بإحالة الطلب إلى سلطة معن�ة لتنفیذه، علیها أن ُتَشجِّ

مین العام لألمم المتحدة �اسم السلطة السلطة المعن�ة على تنفیذ الطلب �سرعة و�طر�قة سل�مة. و�تعین إ�الغ األ

المر�ز�ة المسماة لهذا الغرض وقت ق�ام الدولة الطرف بإیداع صك تصد�قها على هذه االتفاق�ة أو قبولها أو 

إقرارها أو االنضمام إلیها. وُتوجه طل�ات المساعدة القانون�ة المت�ادلة وأ� مراسالت تتعل� بها إلى السلطات 

ها الدول األطراف. وال �مس هذا الشر� ح� أ� دولة طرف في أن تشتر� توج�ه مثل هذه المر�ز�ة التي تسمی

الطل�ات والمراسالت إلیها عبر القنوات الدبلوماس�ة، أما في الحاالت العاجلة، وحیثما تتف� الدولتان الطرفان 

  المعنیتان، فعن طر�� المنظمة الدول�ة للشرطة الجنائ�ة، إن أم�ن ذلك.

الطل�ات �تا�ة أو، حیثما أم�ن، �أ� وسیلة �فیلة �أن تنتج سجال م�تو�ا، بلغة مقبولة لد� الدولة ُتقدم  -١٤

الطرف متلق�ة الطلب، وفي ظروف تت�ح لتلك الدولة الطرف أن تتحق� من صحته. و�تعین إ�الغ األمین العام لألمم 

دولة طرف بإیداع صك تصد�قها على هذه المتحدة �اللغة أو اللغات المقبولة لد� الدولة الطرف وقت ق�ام �ل 

االتفاق�ة أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إلیها. أما في الحاالت العاجلة، وحیثما تتف� الدولتان الطرفان على 

د �تا�ة على الفور. م الطل�ات شفو�ا، على أن تؤ�َّ   ذلك، فیجوز أن تقدَّ

   یتضمن طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة: -١٥

  �ة السلطة مقدمة الطلب؛هو ) أ(

ب) موضوع وطب�عة التحقی� أو المالحقة أو اإلجراء القضائي الذ� یتعل� �ه الطلب، واسم ووظائف السلطة التي  (

  تتولى التحقی� أو المالحقة أو اإلجراء القضائي؛
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  مستندات قضائ�ة؛) ملخصا للوقائع ذات الصلة �الموضوع، �استثناء ما یتعل� �الطل�ات المقدمة لغرض تبل�غ  (ج

   (د) وصفا للمساعدة الملَتمسة وتفاصیل أ� إجراءات معینة تود الدولة الطرف الطال�ة ات�اعها؛

  هو�ة أ� شخص معني وم�انه وجنسیته، حیثما أم�ن ذلك؛(ه) 

  (و) الغرض الذ� ُتلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابیر.

ن تطلب معلومات إضاف�ة عندما یتبّین أنها ضرور�ة لتنفیذ الطلب وفقا یجوز للدولة الطرف متلق�ة الطلب أ -١٦

  لقانونها الداخلي أو �م�ن أن تسّهل ذلك التنفیذ.

ذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب، و�ذلك وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب، -١٧   ینفَّ

    خلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب.حیثما أم�ن، ما لم یتعارض مع القانون الدا

عندما ��ون شخص ما موجودا في إقل�م دولة طرف وُ�راد سماع أقواله، �شاهد أو خبیر، أمام السلطات  -١٨

القضائ�ة لدولة طرف أخر�، و��ون ذلك مم�نا ومتسقا مع الم�ادئ األساس�ة للقانون الداخلي، یجوز للدولة 

لب الدولة األخر�، �عقد جلسة االستماع عن طر�� االئتمار بواسطة الطرف األولى أن تسمح، بناء على ط

الفیدیو، إذا لم ��ن مم�نا أو مستصو�ا مثول الشخص المعني شخص�ا في إقل�م الدولة الطرف الطال�ة. و�جوز 

وأن  للدولتین الطرفین أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة االستماع سلطة قضائ�ة تا�عة للدولة الطرف الطال�ة

    تحضرها سلطة قضائ�ة تا�عة للدولة الطرف متلق�ة الطلب.

ال یجوز للدولة الطرف الطال�ة أن تنقل المعلومات أو األدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلق�ة الطلب،  -١٩

س�قة أو أن تستخدمها في تحق�قات أو مالحقات أو إجراءات قضائ�ة غیر تلك المذ�ورة في الطلب، دون موافقة م

من الدولة الطرف متلق�ة الطلب. ول�س في هذه الفقرة ما �منع الدولة الطرف الطال�ة من أن تفشي في إجراءاتها 

معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطال�ة أن تشعر الدولة الطرف 

رف متلق�ة الطلب إذا ما ُطلب منها ذلك. وٕاذا تعذر، متلق�ة الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الط

في حالة استثنائ�ة، توج�ه إشعار مسب�، وجب على الدولة الطرف الطال�ة أن تبّلغ الدولة الطرف متلق�ة الطلب 

   بذلك اإلفشاء دون إ�طاء.

سّر�ة الطلب  یجوز للدولة الطرف الطال�ة أن تشتر� على الدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تحاف� على -٢٠

ومضمونه، �استثناء القدر الالزم لتنفیذه. وٕاذا تعّذر على الدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تمتثل لشر� السر�ة، 

  وجب علیها إ�الغ الدولة الطرف الطال�ة بذلك على وجه السرعة.

  یجوز رفض تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة في الحاالت التال�ة: -٢١

  الطلب وفقا ألح�ام هذه المادة؛إذا لم ُ�قّدم 



٧ 

 

(أ)إذا رأت الدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تنفیذ الطلب قد �مس �س�ادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها 

  األساس�ة األخر�؛

(ب)إذا �ان القانون الداخلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب �حظر على سلطاتها تنفیذ اإلجراء المطلوب �شأن أ� 

   ماثل، لو �ان ذلك الجرم خاضعا لتحقی� أو مالحقة أو إجراءات قضائ�ة في إطار والیتها القضائ�ة؛جرم م

) إذا �انت تلب�ة الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلق�ة الطلب ف�ما یتعل� �المساعدة  (ج

   القانون�ة المت�ادلة.

قانون�ة مت�ادلة لمجرد أن الجرم �عتبر أ�ضا متصال �أمور  ال یجوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة -٢٢

   مال�ة.

  یتعین إبداء أس�اب أ� رفض للمساعدة القانون�ة المت�ادلة. -٢٣

تقوم الدولة الطرف متلق�ة الطلب بتنفیذ طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة في أقرب وقت مم�ن، وتراعي  -٢٤

الطرف الطال�ة من آجال، ُ�فضل أن تورد أس�ابها في الطلب ذاته. و�جوز  إلى أقصى مد� مم�ن ما تقترحه الدولة

للدولة الطرف الطال�ة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابیر التي اتخذتها الدولة 

لب أن ترد على ما الطرف متلق�ة الطلب لتلب�ة ذلك الطلب والتقدم الجار� في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلق�ة الط

تتلقاه من الدولة الطرف الطال�ة من استفسارات معقولة عن وضع�ة الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم 

الدولة الطرف الطال�ة بإ�الغ الدولة الطرف متلق�ة الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة 

   الملتمسة.

�ة الطلب أن ترجئ المساعدة القانون�ة المت�ادلة �سبب تعارضها مع تحق�قات أو یجوز للدولة الطرف متلق -٢٥

   مالحقات أو إجراءات قضائ�ة جار�ة.

من هذه  ٢٥من هذه المادة، أو إرجاء تنفیذه �مقتضى الفقرة  ٢١قبل رفض أ� طلب �مقتضى الفقرة  -٢٦

لطال�ة للنظر في ام�ان�ة تقد�م المساعدة رهنا �ما المادة، تتشاور الدولة الطرف متلق�ة الطلب مع الدولة الطرف ا

تراه ضرور�ا من شرو� وأح�ام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطال�ة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشرو�، وجب علیها 

   االمتثال لتلك الشرو�.

شاهد أو خبیر من هذه المادة، ال یجوز مالحقة أو احتجاز أو معاق�ة أ�  ١٢دون مساس بتطبی� الفقرة  -٢٧

أو شخص آخر یواف�، بناء على طلب الدولة الطرف الطال�ة، على اإلدالء �شهادة في إجراءات قضائ�ة، أو على 

المساعدة في تحر�ات أو مالحقات أو إجراءات قضائ�ة في إقل�م الدولة الطرف الطال�ة، أو إخضاعه أل� إجراء 

� فعل أو إغفال أو ح�م إدانة ساب� لمغادرته إقل�م الدولة آخر �قّید حر�ته الشخص�ة في ذلك اإلقل�م، �سبب أ

الطرف متلق�ة الطلب. و�نتهي ضمان عدم التعّرض هذا متى �قي الشاهد أو الخبیر أو الشخص اآلخر �محض 

اخت�اره في إقل�م الدولة الطرف الطال�ة، �عد أن تكون قد أت�حت له فرصة المغادرة خالل مدة خمسة عشر یوما 

و أ� مدة تتف� علیها الدولتان الطرفان، اعت�ارا من التار�خ الذ� ُأبلغ ف�ه رسم�ا �أن وجوده لم �عد متصلة، أ

    الزما للسلطات القضائ�ة، أو متى عاد إلى ذلك اإلقل�م �محض اخت�اره �عد أن ��ون قد غادره.

تتف� الدولتان الطرفان المعنیتان تتحّمل الدولة الطرف متلق�ة الطلب التكالیف العاد�ة لتنفیذ الطلب، ما لم  -٢٨

على غیر ذلك. وٕاذا �انت تلب�ة الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غیر عاد�ة، وجب على الدولتین 



٨ 

 

الطرفین المعنیتین أن تتشاورا لتحدید الشرو� واألح�ام التي سُینفذ الطلب �مقتضاها، و�ذلك ��ف�ة تحّمل تلك 

   التكالیف.

ولة الطرف متلق�ة الطلب للدولة الطرف الطال�ة نسخا مما یوجد في حوزتها من سجالت أو (أ) توفر الد -٢٩

    مستندات أو معلومات ح�وم�ة �سمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

(ب)یجوز للدولة الطرف متلق�ة الطلب، حسب تقدیرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطال�ة، �ل�ا أو جزئ�ا أو رهنا 

ا تراه مناس�ا من شرو�، نسخا من أ� سجالت أو مستندات أو معلومات ح�وم�ة موجودة في حوزتها وال �سمح �م

  قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، في إم�ان�ة عقد اتفاقات أو ترتی�ات ثنائ�ة أو متعددة األطراف تخدم  -٣٠

  ضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أح�امها.أغراض هذه المادة أو ت

  -): ٥٣ ( المادة

  تدابیر االسترداد الم�اشر للممتلكات

  على �ل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:

  

(أ) أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لدولة طرف أخر� برفع دعو� مدن�ة أمام محاكمها لتثبیت ح� في ممتلكات 

   مجّرم وفقا لهذه االتفاق�ة أو لتثبیت ملك�ة تلك الممتلكات؛ اكتسبت �ارتكاب فعل

(ب) أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمها �أن تأمر من ارتكب أفعاال مجّرمة وفقا لهذه االتفاق�ة بدفع تعو�ض 

  لدولة طرف أخر� تضررت من تلك الجرائم؛

لسلطاتها المختصة، عندما یتعین علیها اتخاذ قرار �شأن (ج) أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمها أو 

، �أن تعترف �مطال�ة دولة طرف أخر� �ممتلكات اكتسبت �ارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاق�ة، �اعت�ارها مصادرةال

  مالكة شرع�ة له

  -): ٥٤ ( المادة
 

  آل�ات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة

من هذه االتفاق�ة ف�ما  ٥٥على �ل دولة طرف، من أجل تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة عمال �المادة  -١

یتعل� �ممتلكات اكتسبت �ارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاق�ة أو ارت�طت �ه أن تقوم، وفقا لقانونها 

 الداخلي، �ما یلي:

ها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن مح�مة في دولة (أ) اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطات

 طرف أخر�؛



٩ 

 

اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لدیها وال�ة قضائ�ة، �أن تأمر �مصادرة  ) ب(

تلك الممتلكات ذات المنشأ األجنبي من خالل قرار قضائي �شأن جرم غسل أموال أو أ� جرم آخر یندرج 

  والیتها القضائ�ة أو من خالل اجراءات أخر� �أذن بها قانونها الداخلي؛ضمن 

(ج) النظر في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح �مصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائ�ة في الحاالت التي ال 

  �م�ن فیها مالحقة الجاني �سبب الوفاة أو الفرار أو الغ�اب أو في حاالت أخر� مناس�ة.

 ٢على �ل دولة طرف، لكي تتم�ن من تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة بناء على طلب مقدم عمال �الفقرة  -٢

  من هذه االتفاق�ة، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، �ما یلي: ٥٥من المادة 

مر تجمید الممتلكات، بناء على أ حجز اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتجمید أو ) أ(

صادر عن مح�مة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطال�ة یوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة حجز  أو

الطرف متلق�ة الطلب �أن هناك أس�ا�ا �اف�ة التخاذ تدابیر من هذا القبیل و�أن تلك الممتلكات ستخضع في 

   (أ) من هذه المادة؛ ١نها�ة المطاف ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 

الممتلكات، بناء على طلب یوفر  حجز اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بتجمید أو ) ب(

أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلق�ة الطلب �أن هناك أس�ا�ا �اف�ة التخاذ تدابیر من هذا القبیل و�أن 

  (أ) من هذه المادة؛ ١قرة تلك الممتلكات ستخضع في نها�ة المطاف ألمر مصادرة ألغراض الف

  

(ج) النظر في اتخاذ تدابیر إضاف�ة للسماح لسلطاتها المختصة �أن تحاف� على الممتلكات من أجل 

  مصادرتها، مثال بناء على توقیف أو اتهام جنائي ذ� صلة �احت�از تلك الممتلكات.

  -): ٥٥ ( المادة

   التعاون الدولي ألغراض المصادرة

التي تتلقى طل�ا من دولة طرف أخر� لها وال�ة قضائ�ة على فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاق�ة من  على الدولة الطرف -١

 ١أجل مصادرة ما یوجد في إقل�مها من عائدات إجرام�ة أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخر� مشار إلیها في الفقرة 

   ار نظامها القانوني الداخلي، �ما یلي:من هذه االتفاق�ة، أن تقوم، إلى أقصى مد� مم�ن في إط ٣١من المادة 

(أ) أن تحیل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك األمر موضع النفاذ في حال 

   صدوره؛

(ب) أو أن تحیل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن مح�مة في إقل�م الدولة الطرف الطال�ة وفقا للفقرة 

من هذه االتفاق�ة، بهدف إنفاذه �القدر المطلوب، طالما �ان متعلقا  ٥٤(أ) من المادة  ١والفقرة  ٣١المادة  من ١

موجودة في إقل�م  ٣١من المادة  �١عائدات إجرام�ة أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخر� مشار إلیها في الفقرة 

    الدولة الطرف متلق�ة الطلب؛

رف أخر� لها وال�ة قضائ�ة على فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاق�ة، تتخذ الدولة الطرف إثر تلقي طلب من دولة ط -٢

 ١متلق�ة الطلب تدابیر لكشف العائدات االجرام�ة أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخر� المشار الیها في الفقرة 



١٠ 

 

مصادرتها في نها�ة المطاف �أمر صادر  من هذه االتفاق�ة واقتفاء أثرها وتجمیدها أو حجزها، �غرض ٣١من المادة 

من هذه  ١إما عن الدولة الطرف الطال�ة وٕاما عن الدولة الطرف متلق�ة الطلب عمال �طلب مقدم �مقتضى الفقرة 

   المادة.

من هذه االتفاق�ة على هذه المادة، مع مراعاة ما �قتض�ه اختالف الحال. و�اإلضافة إلى  ٤٦تنطب� أح�ام المادة  -٣

   ، یتعین أن تتضمن الطل�ات المقدمة عمال بهذه المادة:٤٦من المادة  ١٥ومات المحددة في الفقرة المعل

(أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها �ما في ذلك م�ان  ١(أ) في حالة طلب ذ� صلة �الفقرة 

ي استندت إلیها الدولة الطرف الطال�ة ��في الممتلكات وق�متها المقّدرة، حیثما تكون ذات صلة، و��انا �الوقائع الت

   لتم�ین الدولة الطرف متلق�ة الطلب من استصدار األمر في إطار قانونها الداخلي؛

(ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذ� �ستند إل�ه  ١(ب) في حالة طلب ذ� صلة �الفقرة 

ة، و��انا �الوقائع ومعلومات عن المد� المطلوب لتنفیذ األمر، و��انا �حدد الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطال�

التدابیر التي اتخذتها الدولة الطرف الطال�ة لتوج�ه إشعار مناسب لألطراف الثالثة الحسنة الن�ة ولضمان مراعاة 

   األصول القانون�ة، و��انا �أن أمر المصادرة نهائي؛

من هذه المادة، ب�انا �الوقائع التي استندت إلیها الدولة الطرف الطال�ة ووصفا  ٢ (ج) في حالة طلب ذ� صلة �الفقرة

   لإلجراءات المطلو�ة، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذ� استند إل�ه الطلب، حیثما �ان متاحا.

من هذه  ٢و ١ تقوم الدولة الطرف متلق�ة الطلب �اتخاذ القرارات أو اإلجراءات المنصوص علیها في الفقرتین -٤

المادة وفقا ألح�ام قانونها الداخلي وقواعدها اإلجرائ�ة أو أ� اتفاق أو ترتیب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة 

   �ه تجاه الدولة الطرف الطال�ة ورهنا بتلك األح�ام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتیب.

المتحدة بنسخ من قوانینها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع  تقوم �ل دولة طرف بتزو�د األمین العام لألمم -٥

   النفاذ، و�نسخ من أ� تغییرات تدخل الحقا على تلك القوانین واللوائح، أو بوصف لها.

من هذه المادة مشروطا بوجود  ٢و ١إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابیر المشار إلیها في الفقرتین  -٦

   ذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه االتفاق�ة �مثا�ة األساس التعاهد� الالزم والكافي.معاهدة به

یجوز أ�ضا رفض التعاون �مقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابیر المؤقتة إذا لم تتل� الدولة الطرف متلق�ة الطلب  -٧

    �عتد بها.أدلة �اف�ة أو في حینها أو إذا �انت الممتلكات ذات ق�مة ال

قبل وقف أ� تدبیر مؤقت اتخذ عمال بهذه المادة، على الدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تت�ح للدولة الطرف  -٨

   الطال�ة، حیثما أم�ن ذلك، فرصة لعرض ما لدیها من أس�اب تستدعي مواصلة ذلك التدبیر.

  ة الن�ة.ال یجوز تأو�ل أح�ام هذه المادة �ما �مس �حقوق أطراف ثالثة حسن -٩

  

  )  -: ٥٦المادة ( 

   التعاون الخاص

تسعى �ل دولة طرف، دون اخالل �قانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابیر تجیز لها أن تحیل، دون مساس بتحق�قاتها أو 

لة مالحقاتها أو إجراءاتها القضائ�ة، معلومات عن العائدات المتأت�ة من األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاق�ة إلى دو 

طرف أخر� دون طلب مسب�، عندما تر� أن إفشاء تلك المعلومات قد �ساعد الدولة الطرف المتلق�ة على استهالل أو 



١١ 

 

إجراء تحق�قات أو مالحقات أو إجراءات قضائ�ة أو قد یؤد� إلى تقد�م تلك الدولة الطرف طل�ا �مقتضى هذا الفصل 

  من االتفاق�ة.

 -) : ٥٧المادة ( 

   والتصرف فیهاإرجاع الموجودات 

من هذه االتفاق�ة یتصرف ف�ه �طرائ� منها  ٥٥أو المادة  ٣١ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال �المادة  -١

من هذه المادة، إلى مالكیها الشرعیین السا�قین، وفقا ألح�ام  ٣إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عمال �الفقرة 

   .هذه االتفاق�ة وقانونها الداخلي

تعتمد �ل دولة طرف، وفقا للم�ادئ األساس�ة لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر تشر�ع�ة وتدابیر أخر�  -٢

لتم�ین سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخر�، من إرجاع الممتلكات المصادرة، 

   راف الثالثة الحسنة النّ�ة.وفقا ألح�ام هذه االتفاق�ة، ومع مراعاة حقوق األط

   من هذه المادة، على الدولة الطرف متلق�ة الطلب: ٢و ١من هذه االتفاق�ة والفقرتین  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتین  -٣

 ٢٣و ١٧(أ) في حالة اختالس أموال عموم�ة أو غسل أموال عموم�ة مختلسة على النحو المشار إل�ه في المادتین 

واستنادا إلى ح�م نهائي صادر في الدولة الطرف الطال�ة،  ٥٥نفذ المصادرة وفقا للمادة من هذه االتفاق�ة، عندما ت

   وهو اشترا� �م�ن للدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تست�عده، أن ُترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطال�ة؛

من هذه  ٥٥صادرة قد نفذت وفقا للمادة (ب) في حالة عائدات أ� جرم آخر مشمول بهذه االتفاق�ة، عندما تكون الم

االتفاق�ة، واستنادا إلى ح�م نهائي صادر في الدولة الطرف الطال�ة، وهو اشترا� �م�ن للدولة الطرف متلق�ة الطلب أن 

تست�عده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطال�ة، عندما تثبت الدولة الطرف الطال�ة للدولة الطرف 

�ة الطلب �ش�ل معقول ملكیتها السا�قة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلق�ة الطلب متلق

   �الضرر الذ� لح� �الدولة الطرف الطال�ة �أساس إلرجاع الممتلكات المصادرة؛

ى الدولة الطرف الطال�ة، (ج) في جم�ع الحاالت األخر�، أن تنظر على وجه األولو�ة في إرجاع الممتلكات المصادرة إل

   أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعیین السا�قین، أو تعو�ض ضحا�ا الجر�مة.

یجوز للدولة الطرف متلق�ة الطلب، عند االقتضاء، ما لم تقرر الدول األطراف خالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة  -٤

ءات القضائ�ة المفض�ة إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تكبدتها في عمل�ات التحقی� أو المالحقة أو اإلجرا

   تتصرف فیها �مقتضى هذه المادة.

یجوز للدول األطراف أ�ضا، عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتی�ات متف� علیها، ت�عا  -٥

  للحالة، من أجل التصرف نهائ�ا في الممتلكات المصادرة.

  

   -) : ٥٨المادة ( 

   وحدة المعلومات االستخ�ار�ة المال�ة

على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع وم�افحة إحالة عائدات األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاق�ة وعلى تعز�ز 

ة سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغا�ة، في إنشاء وحدة معلومات استخ�ار�ة مال�ة تكون مسؤول



١٢ 

 

 عن تلقي التقار�ر المتعلقة �المعامالت المال�ة المشبوهة وتحلیلها وتعم�مها على السلطات المختصة.

  -) : ٥٩المادة ( 

   االتفاقات والترتی�ات الثنائ�ة والمتعددة األطراف

الدولي المضطلع �ه تنظر الدول األطراف في إبرام اتفاقات أو ترتی�ات ثنائ�ة أو متعددة األطراف لتعز�ز فاعل�ة التعاون 

 عمال بهذا الفصل من االتفاق�ة.
 

  

  

  اتفاق�ة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة -ثان�ا :

  ٢٠٠٧) لسنة  ٢٠المصادق علیها في العراق �القانون رقم ( 

  المصادرة والض��

 -): ١٢ ( المادة

الداخلیـة، مـا قـد یلـزم مـن تدابـیر  تعتمد الــدول األطـراف، إلى أقصـى حـد مم�ـن في حـدود نظمـها القانونیـة -١

 للتم�ـین من مصادرة:

عائدات الجرائم المتأت�ة من الجرائم المشمولة بهذه االتفاق�ة، أو الممتلكات التي تعادل ق�متها ق�مة تلك  ) أ(

   العائدات؛

كـــاب جرائــم (ب) الممتلكـات أو المعـدات أو األدوات األخـر� الـتي اسـتخدمت أو یـراد اسـتخدامها في ارت

  مشــمولة بهذه االتفاق�ة .

تعتمد الدول األطراف ما قد یلزم مـن تدابـیر للتم�ـین مـن التعـرف علـى أ� مـن األصنـاف المشـار إلیـها في  -٢

  من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجمیدها أو ض�طها، �غرض مصادرتها في نها�ة المطاف .)  ١ ( الفقـرة

ئدات الجرائـم أو ٌبدلت جزئیـا أو �لیـا، إلى ممتلكـات أخـر�، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدال إذا حولت عـا -٣
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 مــن العائدات، للتدابیر المشار إلیها في هذه المادة.

إذا اختلطت عائدات الجرائم �ممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات  -٤

ق�مة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس �أ� صالح�ات تتعل� بتجمیدها أو للمصـادرة في حدود ال

  ض�طها.

تخضـع أ�ضـا للتدابـیر المشـار إلیـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو و�نفـــس القــدر المط�قــین علــى  -٥

ئدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي عــائدات الجرائــم، اإلیـرادات أو المنـافع األخـر� المتأتیــة مــن عــا

  حولت عــائدات الجرائــم إلیــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.

مـن هـذه االتفاقیـة، تخـول �ـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها )  ١٣ ( في هذه المادة والمادة -٦

أمر بتقـد�م السـجالت المصرفیـة أو المالیـة أو التجار�ـة أو بـالتحف� علیـها. وال یجـوز المختصـة األخـر� أن تـ

  للـدول األطـراف أن ترفـض العمـل �أح�ـام هـذه الفقـــرة �حجــة السر�ة المصرف�ة.

لعــائدات الجرائــم یجـوز للـدول األطـراف أن تنظـر في إم�انیـة إلـزام الجـاني بـــأن یبــین المصــدر المشــروع  -٨

المزعومــة أو الممتلكات األخر� المعرضة للمصادرة، �قـدر مـا یتفـ� ذلـك اإللـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي 

  ومـع طب�عـة اإلجـراءات القضائیـة واإلجـراءات األخر�.

  ال یجوز تفسیر أح�ام هذه المادة �ما �مس حقوق األطراف الثالثة الحسنة الن�ة. -٩

لیـس في هـذه المـادة مـا �مـس بـالمبدأ القـائل بـأن ��ـون تحدیـد وتنفیـذ التدابـیر الـتي تشـیر إلیـها  - -١٠

  وفقـــا ألح�ــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك األح�ام.

  التعاون الدولي الغراض المصادرة

 -) : ١٣ ( المادة

دولـة طـرف أخـر� لهـا والیـة قضائیـة علـى جـرم مشـمول بهذه  على الدولة الطرف التي تتلقى طل�ا مـن -١

االتفاقیـة مـن أجـل مصـادرة مـا یوجـد في إقل�مـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـر� 

إطار نظامها مــن هذه االتفاق�ة، أن تقوم، إلى أقصى حد مم�ن في  ١٢مـن المـادة  ١مشـار إلیـها في الفقـرة 

   القانوني الداخلي، �ما یلي:

(أ) أن تحیل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك األمر في حال صدوره؛ 

   أو

(ب) أن تحیـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن مح�مـة في إقلیـم الدولـة الطـرف الطالبـة 

من هذه االتفاق�ة، بهدف تنفیذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه �عـائدات  ١٢مــن المادة  ١وفقـا للفقـرة 

وموجودة في  ١٢من المادة  ١الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو األدوات األخـر� المشار إلیها في الفقرة 

   إقل�م الدولة الطرف متلق�ة الطلب.

ة طـرف أخـر� لهـا والیـة قضائیـة علـى جـرم مشـمول بهذه االتفاقیـة، تتخـذ إثـر تلقـي طلـب مـن دولـ -٢



١٤ 

 

الدولـة الطــرف متلق�ة الطلب تدابیر للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو األدوات 

رهـا وتجمیدهـا أو ض�طـها، مـن هـذه االتفاقیـة واقتفـاء أث ١٢مـن المـادة  ١األخـر� المشـار إلیـها في الفقـرة 

�غـرض مصادرتها في نها�ة المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــال �طلب مقدم 

   من هذه المادة، �أمر صادر عن الدولة الطرف متلق�ة الطلب. �١مقتضى الفقرة 

ه المـادة، مـع مراعـاة مـا �قتضیـه اختـالف الحـال. مـن هـذه االتفاقیـة علـى هـذ ١٨تنطبـ� أح�ـام المـادة  -٣

، تتضمن الطل�ات المقدمة عمال بهذه المادة ١٨من المادة  ١٥و�اإلضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 

   ما یلي:

و��انــا  (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، ١(أ) في حالـة طلـب ذ� صلـة بـالفقرة 

�الوقــائع الــتي تستند إلیها الدولة الطرف الطال�ة ��في لتم�ین الدولة الطرف متلق�ة الطلب من استصدار أمر 

 المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛

(ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذ�  ١(ب) في حالـة طلـب ذ� صلـة بـالفقرة 

ـتند إلیـــه الطلب والذ� هو صادر عن الدولة الطرف الطال�ة، و��انا �الوقائع ومعلومات �شأن النطاق �س

 المطلوب لتنفیذ األمر؛

مـن هـذه المـادة، ب�انـا �الوقـائع الـتي تسـتند إلیـها الدولـة الطـرف )  ٢ ( (ج) في حالـة طلـب ذ� صلـة بـالفقرة

  المطلو�ة. الطالبـــة وعرضــا لإلجراءات

مـن )  ٢و  ١ ( تتخذ الدولة الطرف متلق�ة الطلب القرارات أو اإلجــراءات المنصـوص علیـها في الفقرتـین-٤

هـذه المـادة وفقـا ألح�ـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا اإلجرائیـة أو أ� معـاهدة أو اتفـاق أو ترتیـب ثنـائي أو 

  ا تجــاه الدولــة الطرف الطال�ة ورهنا �ه.متعـدد األطـراف قـد تكـون ملتزمـة به

تزود �ل دولة طرف األمین العــام لألمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانینـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة  -٥

 نـافذة المفعـول، و�نسخ من أ� تغییرات تدخل الحقا على تلك القوانین واللوائح، أو بوصف لها.

مـن هـذه المـادة  ٢و  ١ـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـیر المشـار إلیـها في الفقرتـین إذا اختـارت الدولـة الط -٦

مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه االتفاق�ة �مثا�ة 

 األساس التعاهد� الالزم والكافي.

مـادة إذا لم ��ـن الجـرم الـذ� یتعلـ� بـه یجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون �مقتضـى هـذه ال -٧

 الطلـب جرمـا مشـموال بهذه االتفاق�ة.

   ل�س في أح�ام هذه المادة ما �فسر على أنه �مس حقوق األطراف الثالثة الحسنة الن�ة. -٨

ف لتعز�ـز تنظـر الـدول األطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتیبـات ثنائیـة أو متعـددة األطـرا -٩

  فاعلیـــة التعــاون الدولي المقام عمال بهذه المادة.



١٥ 

 

  

  لتصرف في عائدات الجرائم المصادرة او الممتلكات المصادرةا

 -):١٤ ( المادة

مـن  ١، أو الفقـرة ١٢تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـال �المـادة  -١

  ق�ة، وفقا لقانونها الداخلي وٕاجراءاتها اإلدار�ة.من هذه االتفا١٣المـادة 

مـن هـذه  ١٣عندمـا تتخـذ الـدول األطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـر�، وفقـا للمـادة  -٢

ا االتفاقیـــة، تنظر تلك الدول على سبیل األولو�ـة، بـالقدر الـذ� �سـمح بـه قانونها الداخلـي وٕاذا مـا طلـب منـه

ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطال�ة، لكـي یتسـنى لهـا 

   تقـد�م تعو�ضـات إلى ضحایـا الجر�مـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعیین.

 ١٢طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـر� وفقـا للمـادتین یجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى  -٣

   مـن هذه االتفاق�ة، أن تنظر �عین االعت�ار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتی�ات �شأن: ١٣و

(أ) التبرع �ق�مة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـاألموال المتأتیـة مـن بیـع عـائدات الجرائـم أو 

مـن هـذه االتفاقیـة  ٣٠( ج) مـن المـادة ٢أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة الممتلكـات هـذه، 

 وٕالى الهیئـات الح�ومیـة الدولیـة المتخصصـة في م�افحـــة الجر�مة المنظمة؛

أو الممتلكـــات  (ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو األمـوال المتأتیـة مـن بیـع عـائدات الجرائـم

هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها اإلدار�ة، مع دول أطراف أخر�، على أساس منتظم أو حسب �ل 

  حالة.

  

  المساعدة القانون�ة المت�ادلة

 -): ١٨ ( المادة

في التحق�قـات  تقـدم الـدول األطـراف، �عضـها ل�عـض، أكـبر قـدر مم�ـن مـن المسـاعدة القانونیـة المت�ادلـة -١

والمالحقـــات واإلجراءات القضائ�ة ف�ما یتصل �الجرائم المشمولة بهذه االتفاقیـة، حسـ�ما تنـص علیـه المـادة 

، وتمـد �ـل منـها األخـر� ت�ادلیـا �مسـاعدة مماثلـة عندما تكون لد� الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة ٣

ذو طـا�ع عـبر وطـني، �مـا في  ٣( أ) أو ( ب) مـن المـادة  ١إلیـه في الفقـرة لالشـت�اه في أن الجـرم المشـار 

ذلـك أن ضحایـا تلـك الجرائـم أو الشـهود علیـها أو عائداتها أو األدوات المسـتعملة في ارتكابها أو األدلـة 

 ي ارتكاب الجرم.علیـها توجـــد في الدولــة الطرف متلق�ة الطلب وأن جماعة إجرام�ة منظمة ضالعة ف

تقـدم المســـاعدة القانونیــة المت�ادلــة �الكــامل �مقتضــى قوانــین الدولــة الطــرف متلقیــة الطلــب ومعاهداتها  -٢

واتفاقاتها وترتی�اتها ذات الصلـة، ف�مـا یتصـل �التحق�قـات والمالحقـات واإلجـراءات القضائیـة المتعلقـة بـالجرائم 

من هذه االتفاق�ة في الدولة  ١٠حمیـل هیئـة اعت�ار�ـة المســـؤول�ة عنها �مقتضى المادة الـتي یجـوز ت

  الطال�ة.



١٦ 

 

  مادة، أل� من األغراض التال�ة:یجوز أن تطلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة، التي تقدم وفقا لهذه ال -٣

  الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ أ_ 

  ة؛(ب) تبل�غ المستندات القضائ�

  (ج) تنفیذ عمل�ات التفت�ش والض�� والتجمید؛

  (د) فحص األش�اء والمواقع؛

  (هـ) تقد�م المعلومات واألدلة والتقی�مات التي �قوم بها الخبراء؛

(و) تقـد�م أصـول المسـتندات والسـجالت ذات الصلـة، �مـا فیـها السـجالت الح�ومیـــة أو المصرفیــة أو 

  شر�ات أو األعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛المالیــة أو ســجالت ال

(ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو األدوات أو األشـ�اء األخـر� أو اقتفـاء أثرهـا ألغـراض 

  الحصـول علـى أدلة؛

  (ح) ت�سیر مثول األشخاص طواع�ة في الدولة الطرف الطال�ة؛

   لقانون الداخلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب.(�) أ� نوع آخر من المساعدة ال یتعارض مع ا

یجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس �القـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا  -٤

مســ�قا، أن تحیــل معلومات متعلقــة �مسـائل جنائیـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـر� حیثمـا تـر� أن 

مـات �م�ـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى الق�ام �التحر�ات واإلجراءات الجنائ�ة أو إتمامها بنجاح هـذه المعلو 

  أو أنها قد ُتفضي إلى ق�ام الدولة الطرف األخر� �صوغ طلب عمال بهذه االتفاق�ة.

تحر�ـات وٕاجـــراءات  مـن هـذه المـادة دون إخـالل �مـا یجـر� مـن ٤تكـون إحالـة المعلومـات، عمـال بـالفقرة  -٥

جنائیــة في الدولـة الـتي تت�عـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة 

الـــتي تتلقــى المعلومــات أل� طلــب بإ�قــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو �فـرض قیـود علـى 

ـذا ال �منـع الدولـة الطـرف المتلقیـة مـن أن تفشـي في إجراءاتهامعلومـات تـبرئ شـخصا اسـتخدامها. بیـد أن ه

متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقیـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحیلــة قبــل إفشــاء تلــك 

ـب ذلـك. وٕاذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائ�ة، توجیـه المعلومــات،وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحیلـة إذا مـا طل

  بإ�الغ الدولة الطرف المحیلة بذلك اإلفشاء دون إ�طاء. إشـــعار مســب�، قــامت الدولــة الطــرف المتلقیــة

ل�س في أح�ام هذه المادة ما یخل �االلتزامـات الناشـئة عـن أیـة معـاهدة أخـر�، ثنائیـة أو متعـددة  -٦

  ـراف، تح�ـم أو ستح�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة �ل�ا أو جزئ�ا.األط



١٧ 

 

من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـال بهذه المـادة إذا �ـانت الـدول  ٢٩إلى  ٩تنطب� الفقرات  -٧

األطـراف األطـراف المعنیـة غـیر مرت�طـة �معـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونیـة. وٕاذا �ـانت تلـك الـدول 

مرت�طـة �معـاهدة مـن هـذا القبیـل، وجـــب تطبیــ� األح�ــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـ� الـدول 

مـن هـذه المـادة بـدال منـها. وتشـجع الـــدول األطــراف �شدة  ٢٩إلى  ٩األطـراف علـى تطبیـ� الفقـرات 

    تعاون.على تطبی� هذه الفقرات إذا �انت تسهل ال

ال یجوز للدول األطراف أن ترفض تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة وفقا لهذه المادة بدعو� السر�ة   -٨

   المصرف�ة.

یجوز للدول األطراف أن ترفض تقد�م المساعدة القانونیـة المت�ادلـة �مقتضـى هـذه المـادة �حجـة  -٩

  انتفـاء ازدواجیـة التجـر�م.

متلق�ة الطلب، عندما تر� ذلــك مناسـ�ا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذ� تقـرره  ید أنه یجوز للدولة

حسـب تقدیرهـا، �صـرف النظـر عمـا إذا �ان السلوك �مثل جرما �مقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف 

    متلق�ة الطلب.

طــرف ومطلــوب وجــوده في  یجـوز نقـل أ� شـخص محتجـز أو �قضـي عقو�تـــه في إقلیــم دولــة -١٠

دولــة طــرف أخــر� ألغـراض التعـرف أو اإلدالء �شـهادة أو تقـد�م مسـاعدة أخـر� في الحصـول علـى أدلـة 

مـن أجـل تحق�قـــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضائیــة تتعل� بجرائم مشمولة بهذه االتفاق�ة إذا استوفي 

    الشرطان التال�ان:

  قة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛(ا) مواف

(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتین الطرفین، رهنا �ما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناس�ا من 

   شرو�.

  من هذه المادة: ١٠ألغراض الفقرة  -١١

ك، مـا لم (أ) ��ون للدولة الطرف التي ینقل إلیها الشخص سلطة إ�قائه قیـد االحتجـاز، وعلیـها الـتزام بذلـ

  تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غیر ذلك أو تأذن �غیر ذلك؛

(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ینقـل إلیـها الشـخص، دون إ�طـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف 

مختصة في الدولتین الـتي نقـل منـها وفقا لما یتف� عل�ه مس�قا، أو �أ�ة صورة أخر�، بین السلطات ال

   الطرفین؛

(ج) ال یجوز للدولة الطرف التي ینقل إلیها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء 

  إجـراءات تسـل�م مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛

مـن مـدة (د) تحتسب المـدة الـتي �قضیـها الشـخص المنقـول قیـد االحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ض

  العقو�ـة المفروضـــة عل�ه في الدولة الطرف التي نقل إلیها.

مـن  ١١و ١٠ما لم تواف� على ذلك الدولة الطرف الـتي یتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـین  -١٢



١٨ 

 

فـرض أ� قیـود هـذه المـادة، ال یجـوز مالحقـة ذلـك الشـخص، أیـا �ـانت جنسـیته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو 

أخـر� علـى حر�تـه الشـخص�ة، في إقلیـم الدولــة التي ینقل إلیها، �سبب أفعال أو إغفاالت أو أح�ام إدانة 

  سا�قة لمغادرته إقل�م الدولة التي نقل منها.

تعین �ل دولة طــرف سـلطة مر�ز�ـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونیـة  -١٣

�ادلـة وتقـوم بتنفیـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفیذهـا. وحیثمـا �ـان للدولـــة المت

الطــرف منطقــة خاصــة أو إقلیــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونیـة المت�ادلـة، جـاز لهـا أن تعـین 

ا ف�ما یتعلـ� بتلـك المنطقـة أو بذلـــك اإلقلیــم. وتكفــل السلطات سـلطة مر�ز�ـة منفـردة تتـولى المـهام ذاته

المر�ز�ة سرعة وســالمة تنفیـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحیثمـا تقـوم السـلطة المر�ز�ـة بإحالـة الطلـب 

سـل�مة. و�خطـر  إلى سـلطة مختصـة لتنفیـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفیذ الطلب �سرعة و�صـورة

األمـین العـام لألمـم المتحـدة �اسـم السـلطة المر�ز�ـة المعینة لهـذا الغرض وقت ق�ام �ل دولة طرف بإیداع 

صك تصد�قها علـى هـذه االتفاقیـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو االنضمـام إلیـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة 

� بها إلى السـلطات المر�ز�ـة الـتي تعینـها الـدول األطـراف. وال �مـس القانون�ة المت�ادلة وأ� مراسالت تتعلـ

هـذا الشـر� حـ� أیـة دولـة طـرف في أن تشـتر� توجیـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـالت إلیـها عـبر القنـوات 

یتان، عن طر�� المنظمة الدبلوماســـ�ة، وفي الحــاالت العاجلــة، وحیثمــا تتفــ� الدولتــان الطرفــان المعن

  الدول�ة للشرطة الجنائ�ة، إن أم�ن ذلك.

تقدم الطل�ات �تا�ة أو، حیثمـا أم�ـن، �أیـة وسـیلة تسـتط�ع إنتـاج سـجل م�تـوب بلغـة مقبولـة لـد�  -١٤

ن الدولـة الطـرف متلق�ة الطلب، و�شرو� تت�ح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـ� مـن صحتـه. و�خطـر األمـی

العـام لألمـم المتحـدة �اللغـة أو اللغـات المقبولـة لـد� �ل دولة طرف وقت ق�ام �ـل دولـة طـرف بـإیداع صـك 

تصد�قـها علـى هـذه االتفاقیـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو االنضمـام إلیـها. وفي الحـاالت العاجلة، وحیثما تتف� 

  طل�ات شفو�ا، على أن تؤ�د �تا�ة على الفور.الدولتان الطرفان على ذلك، یجوز أن تقدم ال

  یتضمن طلب المساعدة القانون�ة المت�ادلة: -١٥

  هو�ة السلطة مقدمة الطلب؛ ) أ(

موضـوع وطب�عـة التحقیـ� أو المالحقـة أو اإلجـراء القضـائي الـذ� یتعلـ� بـه الطلـــب، واســم ووظــائف  ) ب(

 اإلجراء القضائي؛ الســلطة الــتي تتولى التحقی� أو المالحقة أو

   ملخصا للوقائع ذات الصلة �الموضوع، �استثناء ما یتعل� �الطل�ات المقدمة لغرض تبل�غ مستندات قضائ�ة؛ ) ت(

  (د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصیل أ� إجراء معین تود الدولة الطرف الطال�ة ات�اعه؛

  (هـ) هو�ة أ� شخص معني وم�انه وجنسیته، حیثما أم�ن ذلك؛

  لغرض الذ� تلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابیر.(و) ا



١٩ 

 

یجوز للدولة الطرف متلق�ة الطلب أن تطلب معلومات إضاف�ة عندمـا یتبـین انها ضرور�ـة لتنفیـذ الطلـب  -١٦

   وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما ��ون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفیذ.

لب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب، وأن ��ـون، بـالقدر الـذ� ال ��ون تنفیذ الط -١٧

   یتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلق�ة الطلب وعند اإلم�ان، وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب.

ـة شـاهد أو خبـــیر، أمــام الســلطات عندمـا یتعـین سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقلیـم دولـة طـرف، �صف -١٨

القضائیــة لدولة طــرف أخـر�، و��ـون ذلـك مم�نـا ومتفقـا مـع الم�ادئ األساسـ�ة للقـانون الداخلـي، یجـوز للدولـة 

  الطـرف األولى أن تسـمح،

ن مم�نـا أو مسـتصو�ا مثـول بنـاء علـى طلـب الدولـة األخـر�، �عقـد جلسـة اسـتماع عـن طر�ـ� الفیدیـو إذا لم ��ـ

الشـخص المعـني بنفسـه في إقلیـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. و�جـوز للـدول األطـراف أن تتفـ� علـى أن تتـــولى إدارة 

جلســة االســتماع ســلطة قضائیــة تا�عــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائ�ة تا�عة للدولة الطرف 

  �ة الطلب.متلق

ال یجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو األدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقیـــة  -١٩

الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحق�قـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضائیـة غـیر تلـك المذ�ـــورة في الطلــب، دون 

ـة الطــرف متلقیــة الطلب. ول�س في هذه الفقرة ما �منــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن موافقــة مســ�قة مــن الدولـ

تفشـي في إجراءاتها معلومـات أو أدلـة تـؤد� إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة األخیرة، تقوم الدولة الطرف 

وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب، الطال�ة بإخطار الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب قبـل حـدوث اإلفشـاء 

إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وٕاذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائ�ة، توجیـه إشـعار مسـب�، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة 

  بـإ�الغ الدولـــة الطرف متلق�ة الطلب، دون إ�طاء، �حدوث اإلفشاء.

یجوز للدولة الطرف الطال�ة أن تشـتر� علـى الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب أن تحـاف� علـى سـر�ة الطلـب  -٢٠

ومضمونـه، �استثناء القدر الالزم لتنفیذه. وٕاذا تعذر على الدولة الطرف متلق�ة الطلـب أن تمتثـل لشـر� السـر�ة، 

  السرعة.أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه 

  یجوز رفض تقد�م المساعدة القانون�ة المت�ادلة: -٢١

  إذا لم �قدم الطلب وفقا ألح�ام هذه المادة؛ ) أ(

إذا رأت الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب أن تنفیـذ الطلـــب قــد �مــس ســ�ادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو  ) ب(

  مصالحــها األساس�ة األخر�؛

القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب أن �حظـر علـى سـلطاتها تنفیـــذ اإلجــراء إذا �ـان مـن شـأن  ) ث(

المطلــوب �شأن أ� جرم مماثل، لو �ان ذلك الجرم خاضعا لتحقی� أو مالحقة أو إجراءات قضائ�ة في إطار 

 والیتها القضائ�ة؛



٢٠ 

 

القــانوني للدولــة الطــرف متلقیــة الطلــب ف�مــا یتعلــ�  (د) إذا �ـانت االسـتجا�ة للطلـب تتعـارض مــع النظــام

  �المســاعدة القانون�ة المت�ادلة.

ال یجوز للدول األطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونیـة مت�ادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ینطـو� أ�ضـا علـى  -٢٢

  مسـائل مال�ة.

  لقانون�ة المت�ادلة.تبد� أس�اب أ� رفض لتقد�م المساعدة ا -٢٣

تنفذ الدولــة الطـرف متلقیـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونیـة المت�ادلـة في أقـرب وقـت مم�ـن، وتراعـي إلى  -٢٤

أقصـى حـد مم�ن أ� مواعید نهائ�ة تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـ�ابها علـى األفضـل في الطلـب ذاتـه. 

لطـرف متلقیـة الطلـب للطل�ات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة �شـأن التقـدم وتسـتجیب الدولـة ا

المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلق�ة الطلب، على وجه السرعة، عندما 

   تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

الطرف متلق�ة الطلـب تـأجیل المسـاعدة القانونیـة المت�ادلـة لكونها تتعـارض مـع تحق�قـات أو  یجوز للدولة -٢٥

  مالحقـات أو إجراءات قضائ�ة جار�ة.

مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجیل  ٢١تتشـاور الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب �مقتضـى الفقـرة  -٢٦

مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر ف�مـا إذا �ـان �م�ـن تقـد�م المسـاعدة  ٢٥ـرة تنفیــذه �مقتضـى الفق

رهنـا �مـا تـراه ضرور�ـا مـن شـرو� وأح�ام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطال�ة المساعدة رهنا بتلك الشرو�، وجب علیها 

   االمتثال لتلك الشرو�.

مـن هـذه المـادة، ال یجـوز مالحقـة أ� شـاهد أو خبـیر أو شـخص آخـر یوافـ�،  ١٢لفقـرة دون مسـاس �انطبـاق ا -٢٧

بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطال�ة، على اإلدالء �شـهادته في إجـراءات قضائیـة، أو علـى المسـاعدة في تحر�ـات أو 

ـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـیر أو الشـخص اآلخـر مالحقـات أو إجـراءات قضائیـة في إقلیـم الدولـة الطـرف الطالب

أو معاقبتـه أو إخضاعـه أل� إجـراء آخـر �قیـــد حر�تــه الشخص�ة في إقل�م ذلك الطرف، بخصوص أ� فعـل أو إغفـال 

قـي الشـاهد أو الخبـیر أو أو ح�ـم إدانـة سـب� مغادرتـه إقلیـم الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب. و�نتـهي هـذا الضمـان إذا �

الشـخص اآلخـر �محـض اختیـاره في إقلیـم الدولـة الطـرف الطالبـة، �عـد أن تكـون قـد أت�حـت لـــه فرصــة المغادرة خالل 

مدة خمسة عشر یوما متصلة، أو أ�ة مدة تتف� علیها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـار�خ الـذ� أبلـغ فیـه رسمیـا 

ـأن وجـوده لم �عد مطلو�ا من السلطات القضائ�ة، أو في حال عودته إلى اإلقل�م �محض اخت�اره �عد أن ��ون قد ب

   غادره.

تتحمـل الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب التكـالیف العادیـة لتنفیـذ الطلـب، مـا لم تتفـ� الدولتـان الطرفـان المعنیتـان  -٢٨

ت تلبیـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـیر عادیـة، وجـب علـى الدولتـین علـــى غـیر ذلـك. وٕاذا �ـان

الطرفـــین المعنیتــین أن تتشــاورا لتحدید الشرو� واألح�ام التي سینفذ الطلب �مقتضاها، و�ذلك ��ف�ة تحمل تلك 

   التكالیف.

الطالبـة نسـخا مـن السـجالت أو الوثـائ� أو المعلومـات  (أ) توفر الدولة الطرف متلق�ة الطلب للدولة الطــرف -٢٩



٢١ 

 

  الح�وم�ة الموجودة في حوزتها والتي �سمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

یجـوز للدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب، حسـب تقدیرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، �لیــا أو جزئ�ا أو  ) ت(

ا تـراه مناسـ�ا مـن شـرو�، نسـخا مـن أ� سـجالت أو وثـائ� أو معلومـات ح�ومیـة، موجـودة في رهنــا �مـ

  حوزتها وال �سـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

راف تنظـر الـدول األطـراف، حسـب االقتضـاء، في إم�انیـة عقـــد اتفاقــات أو ترتیبــات ثنائیــة أو متعــددة األطــ -٣٠

  تخــدم األغراض المتوخاة من أح�ام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبی� العملي، أو تعززها.

 

  اتفاق�ة حقوق الطفل -ثالثا :

  ١٩٩٤) لسنة  �٣القانون رقم (  المصادق علیها

  -): ٧ ( المادة

  - :تقوم الدول األطراف، �ما یتف� مع أح�ام قانونها الوطني �ما یلي

 - :على النحو المالئم لما یلي والمصادرة لحجزا ءبیر المالئمة لكي یتسنى إجرااتخاذ التدا أ_

الممتلكات مثل المواد والموجودات وغیر ذلك من المعدات التي تستخدم الرتكاب الجرائم المشار إلیها في هذا  '1'

 -: البروتو�ول أو لتسهیل ارتكابها

  -: العوائد المتأت�ة من هذه الجرائم '2'

و مصادرة المواد أو العوائد المشار إلیها في الفقرة الفرع�ة حجز أ ذ الطل�ات الواردة من دولة طرف أخر� �شأنتنفیب_

 '١(أ) '

   .اتخاذ التدابیر الالزمة التي تستهدف إغالق الم�اني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم �صورة مؤقتة أو نهائ�ة ج_

  

  حقوق على الطائراتاتفاق�ة االعتداد الدولي �ال -را�عا :

  ١٩٨٠لسنة  ١٩١المصادق علیها رقم 

و اجراء الب�ع التنفیذ� �النس�ة لطائرة او ا� ح� فیها، ال تلزم الدول امتعاقدة �ان أ حجزال ا� حالة -) :  ٦المادة ( 

او بنقل ا�  ) من المادة (االولى)،١تعترف، تجاه الدائن الحاجز او المنفذ او المشتر�، �ا� ح� مذ�ور في الفقرة (

  .ح� �هذا، اذا نشا �معرفة الشخص، المتخذة ضده االجراءات، الجراءات الب�ع او التنفیذ



٢٢ 

 

  -) :  ٧المادة ( 

   .تحدد اجراءات الب�ع التنفیذ� لطائرة من قبل قانون الدولة المتعاقدة التي یجر� فیها الب�ع _١ 

   - :و�تعین مع ذلك، مراعاة االح�ام االت�ة _٢ 

   .تار�خ وم�ان الب�ع قبل ستة اساب�ع على االقل�حدد  –أ

یتعین على الدائن التنفیذ�، ان �قدم الى المح�مة او الى ا�ة سلطة مختصة اخر� مقتطًفا مصدًقا عل�ه �القیود  –ب 

لطائرة المتعلقة �الطائرة، وعل�ه وقبل الیوم المحدد الجراء الب�ع �شهر على االقل، ان �علن عنه في الم�ان الذ� تكون ا

قد سجلت ف�ه حسب جنسیتها، وفًقا للقانون المطب� هناك و�قوم في الوقت نفسه، برسالة مسجلة، ترسل �البر�د 

) من ٣الجو� ان ام�ن، �اخطار المالك المسجل وحملة الحقوق المسجلة في الطائرة والحقوق المدونة �موجب الفقرة (

   .لسجلالمادة (الرا�عة)، وفًقا لعناو�نهم المبینة في ا

)، هي تلك التي ینص علیها قانون الدولة المتعاقدة التي تم ٢النتائج المترت�ة على عدم مراعاة اح�ام الفقرة ( _٣ 

فیها الب�ع، اال ان ا� ب�ع یتم خالًفا لمتطل�ات هذه الفقرة یجوز ا�طاله، بناًء على طلب �قدمه في �حر الشهور الستة 

   .ن جراء هذه المخالفةالالحقة للب�ع، �ل من اصا�ه ضرر م

ال �م�ن ان یتم ا� ب�ع تنفیذ�، ما لم تكن ج�ع الحقوق ذات االفضل�ة على مطال�ة الدائن التنفیذ�، وفًقا الح�ام _٤ 

هذه االتفاق�ة، والتي ��ون قد اق�م الدلیل علیها امام السلطة المختصة قد سو�ت من ثمن الب�ع، او قد تكفل بها 

  .المشتر� 

ذ� او ضرر الشخاص او اموال على سطح الدول المتعاقدة التي یتم فیها التنفیذ، من قبل ا�ة طائرة اذا سبب ا_٥ 

خاضعة ال� ح� مشار ال�ه في المادة (االولى) محتف� �ه �ضمان لدین، ما لم ��ن تامین �اٍف وفعال من قبل دولة 

�ة االذ� او الضرر المذ�ور، فللقانون او جهة تامین في ا�ة دولة قد هيء من قبل مشغل او �الن�ا�ة عنه لتغط

على الطائرة المذ�ورة او ا�ة طائرة اخر� تعود ملكیتها  الحجز الوطني للدولة المتعاقدة المذ�ورة، ان ینص في حالة

   - :للشخص نفسه ومثقلة �ا� ح� مشا�ه �عود للدائن نفسه، على

نس�ة للشخص الذ� اصا�ه الضرر او االذ� المذ�ور او ان اح�ام الفقرة (الرا�عة) اعاله، لن ��ون لها اثر �ال – أ

 .ممثله، اذا �ان دائًنا تنفیذً�ا

ان ا� ح� مشار ال�ه في المادة (االولى) محتف� �ه �ضمان لدین یثقل الطائرة، ال یجوز االرتكاز ال�ه ضد ا�  –ب 

   .لب�ع%) من ثمن ا٨٠شخص �عاني من االذ� او الضرر المذ�ور او ممثله، اال في حدود (

مع ذلك، فال یجوز اعمال النصوص السالفة الذ�ر في هذه الفقرة، اذا �ان المستغل قد امن على الضرر الذ� حدث و 

   .على السطح تامیًنا مناسً�ا و�افً�ا، او امن �اسمه لد� الدولة او مؤسسة تامین في دولة ما



٢٣ 

 

� فیها الب�ع التنفیذ�، ف�عتبر التامین �افً�ا ضمن في حالة عدم وجود حد اخر وضعه قانون الدولة المتعاقدة التي یجر 

  .معنى هذه الفقرة متى �ان مبلغ التامین �عادل ق�مة الطائرة المحجوزة علیها وهي جدیدة

المصار�ف واج�ة االداء قانوًنا، وفًقا لقانون الدولة المتعاقدة التي یتم فیها الب�ع والتي انفقت في سبیل الصالح _٦ 

لتي نین اثناء اجراءات التنفیذ المؤد�ة الى الب�ع تدفع من ایراد الب�ع قبل ا�ة مطال�ات، �ما في ذلك تلك االمشترك للدائ

  .الرا�عةتعتبر ممتازة، ط�ًقا للمادة 

  -): ٨ ( مادة

ل ینقل الب�ع التنفیذ� لطائرة، وفًقا الح�ام المادة (السا�عة)، ملكیتها خالصة من جم�ع الحقوق غیر المتوالة من قب

  .المشتر� 

  -): ٩ ( مادة

ف�ما عدا حالة الب�ع التنفیذ� الذ� یتم، وفًقا الح�ام المادة (السا�عة)، ال یجوز نقل طائرة من سجل جنس�ة او قید 

دولة متعاقدة، الى سجل جنس�ة او قید دولة متعاقدة اخر�، ما لم یتم وفاء جم�ع اصحاب الحقوق المقیدة او یوافقوا 

   .على النقل

 -) :١٠ ( مادة

اذا امتد ح� سجل في طائرة من الطا�ع المحدد في المادة (االولى) ومحتف� �ه �ضمان لتسدید دین، وفًقا لقانون _١ 

الدولة المتعاقدة التي سجلت فیها الطائرة، الى قطع الغ�ار المخزونة في م�ان معین او اماكن معینة، ف�عترف بهذا 

لما ظلت قطع الغ�ار في الم�ان المعین او االماكن المعینة، شر�طة ان �عرض الح� من قبل جم�ع الدول المتعاقدة، طا

اعالن عمومي مناسب، �حدد وصف الح� واسم عنوان حامل هذا الح� والسجل الذ� تم قیده ف�ه في الم�ان الذ� 

�ار هذه مثقلة وضعت ف�ه قطع الغ�ار، من اجل اعطاء اشعار حسب االصول، الى االطراف الثالثة مؤداه، ان قطع الغ

   .بدین

وترف� او تدمج �الوث�قة المدونة قائمة تبین طب�عة هذه القطع المذ�ورة وعددها على وجه التقر�ب، و�جوز ان  _٢ 

   .تستبدل هذه القطع �قطع مماثلة لها دون المساس �ح� الدائن

على الب�ع التنفیذ� لقطع الغ�ار،  ) من المادة (السا�عة) واح�ام المادة (الثامنة)٤و  ١تسر� اح�ام الفقرتین (_٣ 

) من المادة (السا�عة) في تطب�قهاعلى هذا ٤ومع ذلك فاذا �ان الدائن المنفذ دائًنا غیر مضمون، فان اح�ام الفقرة (

الب�ع تفسر �انها تسمح بب�ع قطع الغ�ار اذا تم تسلم عرض �مبلغ ال �قل عن ثلثي ق�متها على النحو الذ� �حدده 

ن تعینهم السلطة المسؤولة عن الب�ع، وفضال عن ذلك، ففي توز�ع ایرادات الب�ع، یجوز للسلطة الخبراء الذی
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المختصة، �غ�ة االستجا�ة لمطال�ة الدائن المنفذ، ان تحدد المبلغ الذ� �م�ن دفعه لحاملي الحقوق المتقدمة بثلثي 

  .)  ن المادة (السا�عة) م٦ایرادات الب�ع هذه، �عد دفع التكالیف المشار الیها في الفقرة (

لغرض هذه المادة، تعني ع�ارة (قطع الغ�ار) اجزاء الطائرات، و�ذلك المحر�ات والرفاصات واجهزة الالسلكي _٤ 

واالالت والمعدات واالدوات والتاثیثات واجزاء مما مر ذ�ره و�وجه عام ا�ة اش�اء اخر� مهما �ان وصفها، مما �حتف� 

  .استبداال لالجزاء او االش�اء التي تتم ازالتها من الطائرات�ه لغرض النصب في الطائرات 

  -) : ١١ ( مادة

تسر� اح�ام هذه االتفاق�ة في �ل دولة متعاقدة على جم�ع الطائرات المسجلة، وفًقا لجنسیتها في دولة متعاقدة _١ 

  .اخر� 

   - :یتها�ما تطب� �ل دولة متعاقدة على الطائرت المسجلة في اقل�مها، وفًقا لجنس_٢ 

  . اح�ام المواد (لثان�ة والثالثة والتاسعة)، و�ذلك –ا 

  .اح�ام المادة (الرا�عة)، ما لم تكن عمل�ات االنقاذ او الحف� قد انهیت في حدود اقل�مها هي –ب 

  -) : ١٢ ( مادة

ن�ة المتعلقة �امور ال �مس ا� شيء في هذه االتفاق�ة ح� ا�ة دولة متعاقدة في ان تنفذ ضد طائرة ما قوانینها الوط

  .الهجرة او الكمارك او المالحة الجو�ة

 -) :١٣ ( مادة

  .ال تسر� اح�ام هذه االتفاق�ة على الطائرات المخصصة للخدمات العس�ر�ة او الكمر��ة او البول�س�ة

  الجزء الثاني 

  االتفاق�ات االقل�م�ة

  االنا�ات القضائ�ةاتفاق�ة تسل�م المجرمین وتنفیذ االح�ام واالعالنات و  -اوال :

 ١٩٥٦لسنة  ٣٥وجنس�ة ابناء الدول العر��ة المعقودة بین دول الجامعة العر��ة المصادق علیها �القانون رقم  

  اتفاق�ة االعالنات واالنا�ات القضائ�ة 
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ن�ا�ة لكل من الدول المرت�طة بهذه االتفاق�ة ان تطلب الى ا�ة دولة منها ان ت�اشر في ارضها  -المادة السادسة :

  عنها ا� اجراء قضائي متعل� بدعو� قید النظر وذلك وفا الح�ام المادتین التالیتین.

   -�قدم طلب االنا�ة القضائ�ة �الطر�� الدبلوماسي و�نفذ على الوجه االتي : -المادة السا�عة :

مت�عة لدیها على انه اذا رغبت تقوم السلطة القضائ�ة المختصة بتنفیذ االنا�ة المطلو�ة ط�قا لالجراءات القانون�ة ال -أ

  الدولة الطال�ة في تنفیذ االنا�ة �طر�قة اخر� اجیبت الى رغبتها مالم یتعارض ذلك مع قوانین الدولة المنفذة .

تحا� السلطة الطال�ة علما �م�ان وزمان تنفیذ االنا�ة لكي یتاح للطرف ذ� الشأن ان �حضر اذا شاء شخص�ا او  - ب

  یو�ل من ینوب عنه .

اذا �انت االنا�ة تتعل� �موضوع او اجراء ال یجیزه قانون الدولة المطلوب الیها التنفیذ او اذا تعذر التنفیذ ففي  -ج

  �لتا الحالتین تشعر الدولة المطلوب الیها التنفیذ السلطة الطال�ة بذلك مع ب�ان االس�اب .

اب الخبراء فعلى الدولة الطال�ة اداؤها و�رسل بها تتحمل الدولة المطلوب الیها تنفیذ االنا�ة رسومها ما عدا اتع -د

ب�ان مع ملف االنا�ة .على ان للدولة المطلوب الیها تنفیذ االنا�ة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانینها الرسوم المقرره 

  على االوراق التي تقدم اثناء تنفیذ االنا�ة .

طة انا�ة قضائ�ه وفقا لالح�ام المتقدمة نفس االثر القانوني ��ون لالجراء القضائي الذ� یتم بواس -المادة الثامنة :

  الذ� ��ون له ف�ما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطال�ة.

ال یجوز مطال�ة رعا�ا الدولة طال�ة االجراء القضائي في بلد من بلدان الجامعة بتقد�م رسم او امانة  -المادة التاسعة:

ا هذا البلد . �ذلك ال یجوز حرمانهم مما یتمتع �ه هؤالء من ح� في المساعدة القضائ�ة او او �فالة ال یلزم بها رعا�

  االعفاء من الرسوم القضائ�ة .

  اتفاق�ة تنفیذ االح�ام 

�ل ح�م نهائي مقرر لحقوق مدن�ة او تجار�ة او قاض بتعو�ض من المحاكم الجنائ�ة (الجزائ�ة) او  -المادة االولى :

لشخص�ة صادر من هیئة قضائ�ة في احد� دول الجامعة العر��ة ��ون قابل للتنفیذ في سائر دول متعل� �الحوال ا

  الجامعة وفقا لهذه االتفاق�ة .

ال یجوز للسلطة القضائ�ة المختصة في الدولة المطلوب الیها التنفیذ ان ت�حث في موضوع الدعو� .  -المادة الثان�ة:

   -ال في االحوال االت�ة :وال یجوز لها ان ترفض تنفیذ الح�م ا

اذا �انت الهیئة القضائ�ة التي اصدرت الح�م غي مختصة بنظر الدعو� �سبب عدم والیتها (عدم االختصاص  -أ

  المطل� ) او �حسب قواعد االختصاص الدولي .
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  اذا �ان الخصوم لم �علنوا على الوجه الصح�ح . - ب

العامه في الدولة المطلوب الیها التنفیذ وهي صاح�ة السلطة في  اذا �ان الح�م مخالفا للنظام العام او االداب -ج

تقدیر �ونه �ذلك وعدم تنفیذ ما یتعارض منه مع النظام العام او االداب العامه فیها او اذا �ان الح�م مناقضا لمبدا 

  معتبر �قاعدة عموم�ة دول�ة .

ن احد� محاكم الدولة المطلوب الیها التنفیذ اذا �ان قد صدر ح�م نهائي بین نفس الخصوم في ذات الموضوع م -د

او انه توجد لد� هذه المحاكم دعو� قید النظر بین نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعو� امام 

  المح�مة التي اصدرت الح�م المطلوب تنفیذه.

  -یجب ان ترف� �طلب التنفیذ المستندات االت�ة : -المادة الخامسة :

  م�ة طب� االصل مصدق علیها من الجهة المختصة للح�م المطلوب تنفیذه المذیل �الص�غة التنفیذ�ة.صورة رس -١

  اصل اعالن الح�م المطلوب تنفیذه او شهادة رسم�ة دالة على ان الح�م تم اعالنه على الوجه الصح�ح . -٢

  ي واجب التنفیذ.شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الح�م المطلوب تنفیذه هو ح�م نهائ -٣

شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا �الحضور امام الجهات المختصة او امام هیئة المح�مین على الوجه  -٤

  الصح�ح اذا �ان الح�م او قرار المح�مین المطلوب تنفیذه قد صدر غ�اب�ا .

قوة التنفیذ�ة التي لها في محاكم ��ون لالح�ام التي یتقرر تنفیذها في احد� دول الجامعة نفس ال -المادة السادسة :

  الدولة طال�ة التنفیذ .

ال یجوز مطال�ة رعا�ا الدولة طال�ة التنفیذ في بلد من �الد الجامعة بتقد�م رسم او امانة او �فالة ال  -المادة السا�عة :

ضائ�ة او االعفاء من یلزم بها رعا�ا هذا البلد �ذلك ال یجوز حرمانهم مما یتمتع �ه هؤالء من ح� في المساعدة الق

  الرسوم القضائ�ة .

تعین �ل دولة السلطة القضائ�ة المختصة التي یرفع الیها طل�ات التنفیذ واجراءاته وطرق الطعن في  -المادة الثامنة :

  االمر او القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك الى �ل من الدول المتعاقدة االخر.

   ١٩٨٣ن القضائي لعام للتعاو اتفاق�ة الر�اض -ثان�ا :

  ١٩٨٣) لسنة  ١١٠التي صادق علیها العراق �القانون رقم ( 

 ال�اب الخامس
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 "الصادرة في القضا�ا المدن�ة والتجار�ة واإلدار�ة وقضا�ا األحوال الشخص�ة وتنفیذها  االعتراف �األح�ام"

 "قوة األمر المقضي �ه" -) : ٢٥ ( مادة

�صدر بناء على إجراءات قضائ�ة  -أ�ا �انت تسمیته -ال�اب �ل قرار �قصد �الح�م في معرض تطبی� هذا-أ

 .أو والئ�ة من محاكم أو أ�ة جهة مختصة لد� أحد

الصادرة عن   من هذه االتفاق�ة، �عترف �ل من األطراف المتعاقدة �األح�ام ٣٠مع مراعاة نص المادة - ب

المتعلقة �الحقوق المدن�ة الصادرة عن محاكم   األح�امطرف متعاقد آخر في القضا�ا المدن�ة �ما في ذلك   محاكم أ�

جزائ�ة، وفي القضا�ا التجار�ة والقضا�ا اإلدار�ة وقضا�ا األحوال الشخص�ة، الحائزة لقوة األمر المقضي �ه و�نفذها في 

الطرف المتعاقد المنصوص علیها في هذا ال�اب، وذلك إذا �انت محاكم  إقل�مه وف� اإلجراءات المتعلقة بتنفیذ األح�ام 

   أصدرت الح�م مختصة ط�قا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة لد� الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه  التي

   االعتراف أو التنفیذ أو مختصة �مقتضى أح�ام هذا ال�اب، و�ان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إل�ه

 .أو لمحاكم طرف آخر دون غیرها �االختصاص بإصدار الح�ماالعتراف أو التنفیذ ال �حتف� لمحاكمة 

 :ال تسر� هذه المادة على - ت

االعتراف أو التنفیذ أو ضد أحد موظفیها   تصدر ضد ح�ومة الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه  التي  األح�ام- 

 .عن أعمال قام بها أثناء الوظ�فة أو �سببها فق�

ا أو تنفیذها مع المعاهدات واالتفاقات الدول�ة المعمول بها لد� الطرف األح�ام التي یتنافى االعتراف به -

 .التنفیذ  المتعاقد المطلوب إل�ه

  .الصادرة في قضا�ا اإلفالس والضرائب والرسوم  اإلجراءات الوقت�ة والتحفظ�ة واألح�ام-

  

 "ه الشخص�ةاالختصاص في حالة النزاع حول أهل�ة الشخص طالب التنفیذ أو حالت"-): ٢٦ ( مادة

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذ� ��ون الشخص من مواطن�ه وقت تقد�م الطلب مختصة في قضا�ا األهل�ة 

 .واألحوال الشخص�ة إذا �ان النزاع یدور حول أهل�ة هذا الشخص أو حالته الشخص�ة

 :"االختصاص في حالة الحقوق العین�ة"-): ٢٧ ( مادة

الذ� یوجد في إقل�مه موقع العقار مختصة �الفصل في الحقوق العین�ة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد  -

 .المتعلقة �ه

 "حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر ف�ه الح�م"-): ٢٨ ( مادة

من هذه االتفاق�ة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد  ٢٧و ١٦في غیر المسائل المنصوص علیها في المادتین 

 :صة في الحاالت اآلت�ةالذ� صدر ف�ه الح�م مخت

إذا �ان موطن المدعى عل�ه أو محل إقامته وقت النظر في الدعو� (افتتاح الدعو�) في إقل�م ذلك الطرف -أ

 .المتعاقد
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إذا �ان للمدعى عل�ه وقت النظر في الدعو� (افتتاح الدعو�) محل أو فرع ذو ص�غة تجار�ة أو صناع�ة  - ب

تعاقد، و�انت قد أق�مت عل�ه الدعو� لنزاع متعل� �ممارسة نشا� هذا الحل أو أو غیر ذلك في إقل�م ذلك الطرف الم

 .الفرع

إذا �ان االلتزام التعاقد� موضوع النزاع قد نفذ، أو �ان واجب التنفیذ لد� ذلك الطرف المتعاقد �موجب  -ج

 .اتفاق صر�ح أو ضمني بین المدعى والمدعى عل�ه

ذا �ان الفعل المستوجب للمسئول�ة قد وقع في إقل�م ذلك الطرف في حاالت المسئول�ة غیر العقد�ة، إ-د

 .المتعاقد

إذا �ان المدعى عل�ه قد قبل الخضوع صراحة الختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء �ان عن  -هـ

طر�� تعیین موطن مختار أو عن طر�� االتفاق على اختصاصها متى �ان قانون ذلك الطرف المتعاقد ال �حرم مثل 

 .هذا االتفاق

إذا أبد� المدعى عل�ه دفاعه في موضوع الدعو� دون أن یدفع �عدم اختصاص المح�مة المرفوع أمامها  -و

 .النزاع

إذا تعل� األمر �طل�ات عارضة و�انت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب األصلي �موجب نص  -�

 .هذه المادة

تعاقد المطلوب إل�ه االعتراف �الح�م أو تنفیذه عند �حث األس�اب التي مد� سلطة محاكم الطرف الم"-): ٢٩ ( مادة

 "بنى علیها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر

بنى علیها   تتقید محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف �الح�م أو تنفیذه عند �حث األس�اب التي

استند إلیها في تقر�ر االختصاص وذلك ما لم   ردة في الح�م التياختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر �الوقائع الوا

 .��ن الح�م قد صدر غ�اب�ا

  "حاالت رفض االعتراف �الح�م"-): ٣٠ ( مادة

 :یرفض االعتراف �الح�م في الحاالت اآلت�ة

لطرف المتعاقد الدستور أو النظام العام أو اآلداب في ا  إذا �ان مخالفا ألح�ام الشر�عة اإلسالم�ة أو أح�ام-أ

 .المطلوب إل�ه االعتراف

إذا �ان غ�اب�ا ولم �علن الخصم المح�وم عل�ه �الدعو� أو الح�م إعالنا صح�حا �م�نه من الدفاع عن  - ب

 .نفسه

إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف الخاصة �التمثیل القانوني لألشخاص  -ج

 .یهاعد�مي األهل�ة أو ناقص

إذا �ان النزاع الصادر في شأنه الح�م المطلوب االعتراف �ه محال لح�م صادر في الموضوع بین الخصوم  -د

أنفسهم و�تعل� بذات الح� محال وسب�ا وحائزا لقوة األمر المقضي �ه لد� الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف أو 

 .قد المطلوب إل�ه االعترافلد� طرف متعاقد ثالث، ومعترفا �ه لد� الطرف المتعا

إذا �ان النزاع الصادر في شأنه الح�م المطلوب االعتراف �ه محال لدعو� منظورة أمام إحد� محاكم  -هـ

الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف بین الخصوم أنفسهم و�تعل� بذات الح� محال وسب�ا، و�انت الدعو� قد رفعت 
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صدر   خیر في تار�خ ساب� على عرض النزاع على مح�مة الطرف المتعاقد التيإلى محاكم هذا الطرف المتعاقد األ

 .عنها الح�م المشار إل�ه

 .تنظر في طلب التنفیذ ط�قا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانون�ة في بلدها   وللجهة القضائ�ة التي

 "تنفیذ الح�م"-): ٣١ ( مادة

طراف المتعاقدة والمعترف �ه من األطراف المتعاقدة األخر� ط�قا ��ون الح�م الصادر عن محاكم أحد األ -أ

هذه االتفاق�ة، قا�ال للتنفیذ لد� ذلك الطرف المتعاقد اآلخر متى �ان قا�ال للتنفیذ لد� الطرف المتعاقد التا�عة   ألح�ام

 .له المح�مة التي أصدرته

االعتراف  ن الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه تخضع اإلجراءات الخاصة �االعتراف �الح�م أو تنفیذه لقانو - ب

 .ال تقضى فیها االتفاق�ة �غیر ذلك   �الح�م، وذلك في الحدود التي

 :"مهمة الهیئة القضائ�ة المختصة لد� الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف �الح�م أو تنفیذه"-): ٣٢ ( مادة

قد المطلوب إل�ه االعتراف �الح�م أو تنفیذه على تقتصر مهمة الهیئة القضائ�ة المختصة لد� الطرف المتعا

التحق� مما إذا �ان الح�م قد توافرت ف�ه الشرو� المنصوص علیها في هذه االتفاق�ة وذلك دون التعرض لفحص 

 .الموضوع، وتقوم هذه الهیئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتیجة في قرارها

عند  -حال االقتضاء -لمتعاقد المطلوب إل�ه االعتراف �الح�م وتأمر الهیئة القضائ�ة المختصة لد� الطرف ا

تكون له لو أنه صدر من   إصدار أمرها �التنفیذ �اتخاذ التدابیر الالزمة لتس�غ على الح�م القوة التنفیذ�ة نفسها التي

 .الطرف المتعاقد الذ� یراد تنفیذه لد�ه

 .�له أو �عضه إن �ان قا�ال للتجزئةو�جوز أن ینصّب طلب األمر �التنفیذ على منطوق الح�م 

 "اآلثار المترت�ة على األمر �التنفیذ" -) : ٣٣ ( مادة

 .تسر� آثار األمر �التنفیذ على جم�ع أطراف الدعو� المق�مین في إقل�م الطرف المتعاقد الذ� صدر ف�ه

 "المستندات الخاصة �طلب االعتراف �الح�م أو تنفیذه"-) : ٣٤ ( مادة

 :من األطراف المتعاقد األخر� تقد�م ما یلي  تطلب االعتراف �الح�م لد� أ�   ة التيیجب على الجه

 .صورة �املة رسم�ة من الح�م مصدقا على التوق�عات فیها من الجهة المختصة-أ

شهادة �أن الح�م أص�ح نهائ�ا وحائزا لقوة األمر المقضي �ه ما لم ��ن ذلك منصوصا عل�ه في الح�م - ب

 .ذاته

مستند آخر من شأنه إث�ات إعالن   من مستند تبل�غ الح�م مصدقا علیها �مطا�قتها لألصل أو أ�صورة  -ج

 .المدعى عل�ه إعالنا صح�حا �الدعو� الصادر فیها الح�م وذلك في حالة الح�م الغ�ابي

وفي حالة طلب تنفیذ الح�م �ضاف إلى الوثائ� المذ�ورة أعاله صورة مصدقة من الح�م القاضي بوجوب 

 .لتنفیذا

و�جب أن تكون المستندات المبینة في هذه المادة موقعا علیها رسم�ا ومختومة بخاتم المح�مة المختصة دون 

 .حاجة إلى التصدی� علیها من أ�ة جهة أخر�، �استثناء المستند المنصوص عل�ه في البند (أ) من هذه المادة
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 "المستعملة فیها أو المتعلقة بها تسل�م األش�اء المتحصلة عن الجر�مة أو" -) : ٤٧ ( مادة

األش�اء  -بناء على طل�ه-إذا تقرر تسل�م الشخص المطلوب تض�� وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب 

�م�ن أن تتخذ دل�ال علیها والتي توجد في ح�ازة   المتحصلة من الجر�مة أو المستعملة فیها أو المتعلقة بها والتي

 .تكشف ف�ما �عد  ق�ض عل�ه أو التيالشخص المطلوب تسل�مه وقت ال

و�جوز تسل�م األش�اء المشار إلیها حتى ولو لم یتم تسل�م الشخص المطلوب �سبب هر�ه أو وفاته، و�ل ذلك 

التسل�م أو للغیر على هذه األش�اء، ومع عدم اإلخالل   مع االحتفا� �الحقوق الم�تس�ة للطرف المتعاقد المطلوب إل�ه

   التسل�م، و�جب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إل�ه  نافذة لد� الطرف المتعاقد المطلوب إل�هالقوانین ال  �أح�ام

التسل�م على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب االنتهاء من إجراءات 

 .ی�اشرها الطرف المتعاقد الطالب  االتهام التي

حاجته إلیها في   التسل�م االحتفا� مؤقتا �األش�اء المضبوطة إذا رأ�  المطلوب إل�ه و�جوز للطرف المتعاقد

إجراءات جزائ�ة �ما یجوز له عند إرسالها أن �حتف� �الح� في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره 

 .عندما یتسنى له ذلك

  

  جلس التعاون العر�ياتفاق�ة التعاون القضائي والقانوني بین دول م -ثالثا :

  ١٩٨٩) لسنة  ٥٨المصادق علیها �القانون رقم ( 

  ال�اب الخامس

 االعتراف �االح�ام وتنفیذها

  

  -) :  ٢٧ ( مادة

�عتبرف و�نفذ �ل من االطراف المتعاقدة االح�ام الحائزة قوة الشيء المقضى �ه الصادرة في القضا�ا المدن�ة  -اوال 

الشخص�ة واالح�ام المقررة للتعو�ض في القضا�ا الجزائ�ة، التي تصدر لد� احد االطراف  والتجار�ة واالدار�ة واالحوال

  . تفاق�ةال المتعاقدة �عد نفاذ هذه ا

  .یتم االعتراف والتنفیذ واجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذ� یجر� االعتراف والتنفیذ لد�ه -ثان�ا 

   :ال تسر� هذه المادة على -ثالثا 

االح�ام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه االعتراف او التنفیذ او ضد احد موظفیها عن اعمال  - ا

   .قام بها اثناء الوظ�فة او �سببها فق�
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االح�ام التي تنافى االعتراف بها او تنفیذها مع المعاهدات واالتفاق�ات الدول�ة المعمول بها لد� الطرف المتعاقد  - ب

   .وب ال�ه التنفیذالمطل

  .االجراءات الوقت�ة والتحفظ�ة واالح�ام الصادرة في قضا�ا االفالس والضرائب والرسوم -جـ 

 -) : ٢٨ ( مادة

ال یجوز للسلطة القضائ�ة المختصة لد� الطرف المطلوب ال�ه التنفیذ ان ت�حث في اساس الدعو� وال یجوز لها ان 

   :ال�ةترفض تنفیذ الح�م اال في الحاالت الت

اذا �ان مخالفا الح�ام القانون او النظام العام او االداب العامة لد� الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه االعتراف  -اوال 

  .والتنفیذ

اذا لم یبلغ ( �علن) الخصم المح�وم عل�ه او من ینوب عنه قانونا على الوجه الصح�ح �الح�م ط�قا لقانون  -ثان�ا 

   .ر لد�هالطرف المتعاقد الذ� صد

اذا �انت الجهة القضائ�ة التي اصدرت الح�م غیر مختصة بنظر الدعو� �مقتضى اح�ام القانون النافذ في  -ثالثا 

 .دولتها

اذا �ان قد صدر ح�م حائز قوة الشيء المقضى �ه بین نفس الخصوم في ذات الموضوع من احد� محاكم  -را�عا 

نفیذ، او اذا �انت لد� هذه المحاكم دعو� قید� النظر بین نفس الخصوم الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه االعتراف والت

  .في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعو� امام المح�مة التي اصدرت الح�م المطلوب االعتراف �ه وتنفیذه

 

 -): ٢٩ ( مادة

   :تعتبر محاكم الطرف الذ� صدر �ه الح�م مختصة في الحاالت التال�ة

 وطن المدعى عل�ه او محل اقامته في اقل�م البلد المتعاقداذا �ان م -اوال 

اذا �ان للمدعى عل�ه وقت النظر �الدعو� محل او فرع ذو صفة تجار�ة او صناع�ة او غیر ذلك في اقل�م  -ثان�ا 

  .ذلك البلد المتعاقد و�انت قد اق�مت عل�ه الدعو� لنزاع متعل� �ممارسة نشا� هذا الفرع او المحل

ذا �ان االلتزام التعاقد� موضوع النزاع قد نفذ او �ان واجب التنفیذ لد� ذلك البلد المتعاقد �موجب اتفاق ا -ثالثا 

   .صر�ح او ضمني بین المدعي والمدعى عل�ه

  .في حاالت المسؤول�ة غیر العقد�ة اذا �ان الفعل المستوجب للمسؤول�ة قد وقع في اقل�م البلد المتعاقد -را�عا 

�ان المدعى عل�ه قد قبل الخضوع صراحة الختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء �ان عن طر�� اذا  -خامسا 

تعیین موطن مختار او عن طی� االتفاق على اختصاصها متى �ان قانون ذلك البلد المتعاقد ال �حرم مثل هذا 
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  .االتفاق

�عدم اختصاص المح�مة المرفوع امامها اذا ابد� المدعى عل�ه دفاعه في موضوع الدعو� دون ان یدفع  -سادسا 

 .النزاع

   .اذا �انت الدعو� تتعل� �منازعة خاصة �عقار �ائن �اقل�م هذه الدولة -سا�عا 

   .اذا �ان للدائن �النفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقل�م او اراض هذه الدولة -ثامنا 

القر�ب الذ� �ق�م معه القاصر او القصر �قع في اقل�م  في مسائل الحضانة، اذا �ان محل اقامة االسرة او -تاسعا 

  .هذه الدولة

 

  -) :  ٣٠ ( مادة

  :یجب على الجهة التي تطلب االعتراف �الح�م والتنفیذه لد� ا� من االطراف المتعاقدة االخر� تقد�م ما �اتي

�ال للتنفیذ ما لم ��ن ذلك ظاهرا نسخة مصدقة من الح�م مع تایید �ونه ح�ما حائزا قوة الشيء المقضى �ه قا -اوال 

   .في الح�م نفسه

   .شهادة او تایید رسمي �ان الح�م �ان قد بلغ ( اعلن) وفقا للقانون  -ثان�ا 

نسخة من مستند تبل�غ ( اعالن) الح�م او ا� مستند اخر مصدق عل�ه من شانه اث�ات تبل�غ (اعالن)  -ثالثا 

  .عو� الصادر فیها الح�م وذلك في حالة الح�م الغ�ابيالمدعى عل�ه تبل�غا ( اعالنا) صح�حا �الد

یجب ان تكون المستندات المبینة في هذه المادة موقعا علیها رسم�ا ومختومة بختم المح�مة المختصة دون  -را�عا 

   .حاجة الى التصدی� علیها من ا�ة جهة اخر� 

  

  الثالجزء الث

  االتفاق�ات الثنائ�ة

  

  لمت�ادلة والتعاون القانوني والقضائي اتفاق�ة المساعدة ا -اوال :

   ١٩٦٤لسنة  ١٩٤بین جمهور�ة العراق والجمهور�ة العر��ة المتحدة  المصادق علیها �القانون رقم 
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  الفصل الثاني

  في تنفیذ االح�ام

�ة �ل ح�م او امر نهائي واجب التنفیذ صادر من هیئة قضائ�ة في احد� الدولتین مقرر لحقوق مدن -) :٢٤المادة ( 

او تجار�ة او قاض بتعو�ض من المحاكم الجنائ�ة (الجزائ�ة ) او متعل� �االحوال الشخص�ة ��ون له في الدولة 

االخر� القوة التنفیذ�ة ذاتها المقررة له وفقا لقانونها و�نفذ في هذه الدولة دون الحاجة الى اصدار امر بتنفیذه من 

  محاكمها او اتخاذ اجراء في هذا الشأن .

تسر� �النس�ة الح�ام المح�مین النهائ�ة والمستندات الرسم�ة الصادرة في احد� الدولتین القواعد  -) : ٢٥ة ( الماد

  المقررة في هذه االتفاق�ة �النس�ة لتنفیذ االح�ام ،اذا �انت قابلة للتنفیذ في الدولة التي صدرت فیها .

في الدولة التي �ق�م بها الطالب وترف� �ه  ٩ه في المادة �قدم طلب التنفیذ الى الم�تب المشار ال� -) : ٢٦المادة ( 

  -المستندات التال�ه :

من الح�م او االمر او السند  –صورة رسم�ة طب� االصل مصدق علیها من الجهات المختصة  – ١

  الرسمي المطلوب تنفیذه المذیل �الص�غة التنفیذ�ة .

ذه او شهادة رسم�ة داله على ان الح�م او االمر اصل اعالن (تبل�غ ) الح�م او االمر المطلوب تنفی– ٢

  تم اعالنه (تبل�غه) على الوجه الصح�ح .

شهادة من الجهة المختصة دالة على ان الح�م او االمر المطلوب تنفیذه هو ح�م او امر نهائي – ٣

  واجب التنفیذ .

  

لح�م او االمر او السند تتولى السلطة المختصة في الدولة المطلوب الیها تنفیذ ا -) : ٢٧المادة ( 

  الرسمي اجراء التنفیذ وفقا لقواعد التنفیذ المنصوص علیها في قانونها .

  

یجوز تنفیذ االح�ام الصادرة من المحاكم الجنائ�ة (الجزائ�ة ) �أحد� الدولتین ،في  - ) : ٢٨المادة ( 

  فیها الح�م . اقل�م الدولة االخر� متى طلبت ذلك السلطات المختصة في الدولة التي صدرت 

  

یجر� االتصال في شأن تطبی� المادتین السا�قتین بین وز�ر� العدل في الدولتین  -) : ٢٩المادة ( 

  -و�شتر� لتطب�قهما تقد�م المستندات أالت�ة :

  صور رسم�ة طب� االصل للح�م الجنائي (الجزائي)مصدق عل�ه من الجهات المختصة .-١

  ى ان الح�م المطلوب تنفیذه هو ح�م نهائي واجب التنفیذ.شهادة من الجهات المختصة دالة عل-٢
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شهادة دالة على ان المتهم اعلن (تبلغ)�الحضور على الوجه الصح�ح اذا �ان الح�م المطلوب -٣

  تنفیذه قد صدر غ�اب�ا .

یجر� االتصال في شأن تطبی� المادتین السا�قتین بین وز�ر� العدل في الدولتین  -) : ٣٠المادة ( 

   -� لتطب�قما تقد�م المستندات االت�ة :و�شتر 

 صورة رسم�ة طب� االصل للح�م الجنائي ( الجزائي ) مصدق علیها من الجهات المختصة . -١

 شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الح�م المطلوب تنفیذه هو ح�م نهائي واجب التنفیذ . -٢

ه الصح�ح اذا �ان الح�م المطلوب شهادة دالة على ان المتهم اعلن ( تبلغ ) �الحضور على الوج -٣

 تنفیذه قد صدر غ�اب�ا .

  

  

  السعود�ة  -االقتصاد�ة العراق�ة  االتفاق�ة -ثان�ا :

  ١٩٨٤لسنة  ٢٠رقم المصادق علیها �القانون 

  -) : ٨مادة ( 

عیین �سمح الطرفان المتعاقدان �انتقال رؤوس االموال التي یوظفها احد البلدین او رعا�اه من االشخاص الطب�

   .والمعنو�ین في البلد االخر، حسب قوانین وتعل�مات التحو�ل الخارجي والقوانین الخاصة بتشج�ع االستثمارات االجنب�ة

وفي جم�ع االحوال یجب ان ��فل �ل من الطرفین المتعاقدین لرؤوس االموال واالستثمارات التا�عة لرعا�ا الطرف 

  -:ه الخصوصاالخر، الضمانات االساس�ة التال�ة على وج

_عدم اتخاذ اجراءات تؤد� او من شانها ان تؤد� الى حرمان المستثمر من ملك�ة راسماله �ل�ا او جزئ�ا، �ش�ل ١

غیر الحجز  م�اشر او غیر م�اشر بوسائل �التام�م او المصادرة او نزع الملك�ة غیر القانوني او االست�الء الجبر� او

   .جمید االموالالقضائي او الحراسة غیر القضائ�ة او ت

_عدم فرض قیود من ا� نوع على ح� المستثمر في است�فاء وعودة راس المال وار�احه واستهالكاته والتعو�ضات ٢ 

عنه وا�ة حقوق اخر� ناتجة عن االستثمار وان ��ون التحو�ل �العملة التي ادخل بها او �ا� عملة اخر� قابلة 

نقاص الق�مة الحق�ق�ة لالموال المستثمرة وان یتم التحو�ل خالل اجل للتحو�ل على اال ��ون اخت�ارها مؤد�ا الى ا

  . معقول و�ال تاخیر ال مبرر له
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_في حالة اخالل احد الطرفین �ا� من الضمانات المذ�ورة اعاله او في حالة حدوث نزع ملك�ة قانوني لالستثمارات ٣ 

للطرف المتضرر او رعا�اه، وان یدفع �العملة التي  التا�عة للطرف االخر او رعا�اه، یجب تقد�م تعو�ض عادل وفور� 

  .ادخل بها راس المال او �ا� عملة قابلة للتحو�ل

  

  .)١(التر��ة �شأن تسل�م المجرمین  –االتفاق�ة العراق�ة  -ثالثا :

حازها مع الحتفا� �حقوق االشخاص الثالثة وت�عا لتقدیر السلطة المختصة تسلم االش�اء التي  -المادة العاشرة :

المطلوب بنتیجة ارتكاب الجر�مة او التي وجدت لد�ه فصودرت واالالت التي استعملت في ارتكاب الجر�مة و�ذلك �ل 

شئ اخر �ساعد على التجر�م في نفس الوقت ، مع الشخص المطلوب الى الح�ومة الطال�ة ، وتسلم هذه االش�اء الى 

موافقة عل�ه �سبب موت المجرم او هر�ه . و�شمل هذا التسل�م ا�ضا الح�ومة المذ�ورة حتى اذا لم �قع التسل�م �عد ال

جم�ع ما �ان من هذا النوع من االش�اء المخف�ة او المودعة من قبل الشخص المطلوب في ال�الد المانحة طلب 

  التسل�م والتي تكتشف �عدئذ .

ت واتفاقیتي تسل�م المجرمین والتعاون التر��ة وملحقاتها ( البروتو�وال –معاهدة الصداقة وحسن الجوار العراق�ة 

  . ١٩٤٧لسنة  ١٧القضائي ) المصادق علیها �القانون رقم 

  التر��ة �شأن التعاون القضائي والمدني والجزائي والتجار�  –االتفاق�ة العراق�ة 

  -یتعهد الطرفان المتعاقدان على التعاون في االمور التال�ة : -المادة الثامنة عشرة :

 رقة قضائ�ة الس�ما اوراق الجلب .تبل�غ �ل و  - أ

 تنفیذ طل�ات االست�ا�ة �شأن سماع المتهمین والشهود واهل الخبرة . -  ب

  تنفیذ �ل عمل قضائي اخر �الكشف والتحر� ووضع الید . -ج

( تخضع طل�ات التعاون القضائي لالصول المعینة في قوانین الدولة المطلوب فیها ذلك  -المادة التاسعة عشرة :

وفي حالة عدم لطت هذه الدولة الوسائل التأیید�ة المط�قة على طل�ات مماثلة صادرة من سلطات البلد ذاته .وتطب� س

  ام�ان تنفیذ الطلب تخبر الدولة الطال�ة بذلك مع ب�ان االس�اب . ) .

   - ( ال ��ون التعاون القضائي واج�ا في الحاالت التال�ة : -المادة الحاد�ة والعشر�ن :

                                                             
١

اال انھا تعد ملغاة بھذه  ١٩٣٢لسنة  ١٨عراق بالقانون رقم وصادق علیھا ال ١٩٣٢كان للعراق وتركیا اتفاقیة تسلیم المجرمین عقدت عام  -  

  الحقة لھا . االتفاقیة النھا
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 تسل�م المجرم ف�ه حسب اتفاق�ة تسل�م المجرمین .رم المطلوب التعاون القضائي �شأنه ال یجوز اذا �ان الج - أ

 اذا اعتبرت الدولة المطلوب الیها ان الطلب �مس س�ادتها او سالمتها . -  ب

  اذا �ان طلب التعاون القضائي في قض�ة س�اس�ة او عس�ر�ة صرفة . -ج

المنفقة من قبل سلطات الدولة المطلوب الیها التعاون القضائي وف�  جم�ع المصار�ف -المادة الثالثة والعشرون :

  اح�ام هذه االتفاق�ة تتحملها تلك الدولة حتى ولو ان طلب التعاون لم �ع� النتیجة المطلو�ة .

  تجر� طل�ات التعاون القضائي المبینة في هذه االتفاق�ة �الطرق الدبلوماس�ة . - المادة الرا�عة والعشرون :

تنظم االوراق المطلو�ة وف� هذه االتفاق�ة حسب الش�ل المعین في قوانین الدولة  -ة الخامسة والعشرون :الماد

الطال�ة وترف� بترجمتها الى لغة الدولة المطلوب الیها او الفرنس�ة وتصدق صحة الترجمة من قبل الممثل الس�اسي 

  للدولة الطال�ة او من قبل مترجم محلف .

بناء على الطلب الذ� تصدره السلطات العدل�ة والمقدم �الطر�� الدبلوماسي من قبل �ل  -عشرون :المادة السادسة وال

من الطرفین المتعاقدین یزود الطرفان المتعاقدان بنسخ من القوانین المعمول بها في �الدهم وعند الحاجة �ا�ة 

رح �صورة ـــــاحات عنه یجب ان �شمعلومات حقوق�ة اخر� . ومن المفهوم ان االمر القضائي الذ� تطلب اال�ض

  واضحة .

  االلمان�ة الشرق�ة –معاهدة التعاون القضائي العراق�ة  -را�عا :

  - : ١٩٧١لسنة  ٤٢المصادق علیها �القانون رقم  ١٩٧٠لعام 

عاهدة وفقا لالح�ام المنصوص علیها في هذه الم –على الطرفین المتعاقدین ان �عترفا و�نفذا  -المادة الحاد�ة عشرة :

�ل في اقل�مه االح�ام والتسو�ات النهائ�ة القابلة للتنفیذ في االمور المدن�ة والتجار�ة او االحوال الشخص�ة المتعلقة  –

�المطال�ات المال�ة و�ذلك االح�ام في االمو الجزائ�ة المقررة للتعو�ض التي تصدر في اقل�م الطرف المتعاقد االخر �عد 

  نفیذ .دخول هذه المعاهدة حیز الت

  - یجوز رفض االعتراف �االح�ام وتنفیذها في االحوال التال�ة : -المادة الثان�ة عشرة :

اذا لم ��ن لمح�مة الطرف المتعاقد الذ� صدر في اقل�مه الح�م اختصاص النظر في الدعو� �موجب قوانین  - أ

 الطرف المتعاقد المطلوب في اقل�مه االعتراف والتنفیذ .

سر الذ� لم �حضر المرافعة قد استدعي وفقا لقوانین الطرف المتعاقد الذ� صدر في اذا لم ��ن الطرف الخا -  ب

 اقل�مه الح�م في الوقت المناسب ولم یتم تمثیله �صورة قانون�ة في حالة عدم اهلیته للترافع .
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ف اذا سب� وان اصدرت احد� المحاكم ح�ما نهائ�ا في الدعو� ذاتها بین الخصوم انفسهم في اقل�م الطر  -ج

  تعاقد المقدم ال�ه طلب التنفیذ او سب� وان شرع في النظر في الدعو� امام مح�مة هذا الطرف المتعاقد .الم

اذا �ان االعتراف �الح�م وتنفیذه یخالفان الم�ادئ االساس�ة للتشر�ع او النظام العام للطرف المتعاقد المقدم  -د

  ال�ه طلب التنفیذ .

تقد�م طلب تنفیذ الح�م لد� المح�مة المختصة للطرف المتعاقد المقدم ال�ه  یجوز -١ -المادة الثالثة عشرة :

طلب التنفیذ او لد� المح�مة التي اصدرت الح�م ، بداءة شر�طة ن ینقل هذا الطلب الى المح�مة المختصة 

  ).٢دة () من المادة الثالثة من هذه المعاه ٧للطرف المتعاقد االخر �الك�ف�ة المنصوص علیها في الفقرة ( 

  -یجب ان یرف� �الطلب �ما یلي : -٢

النسخة االصل�ة او المصدقة من الح�م مع تأیید �ونه ح�ما نهائ�ا قا�ال للتنفیذ ما لم ��ن ذلك ظاهرا من  - أ

 الح�م نفسه .

مذ�رة تبین ان الطرف الخاسر الذ� لم �حضر المرافعة قد استدعي وفقا للقانون وفي الوقت المناسب وفي  -  ب

 ته للترافع �ان ممثال �صورة قانون�ة .حالة عدم اهلی

الترجمة المصدقة للوثائ� المشار الیها في الفقرتین الفرعیتین ( أ ) و ( ب ) بلغة الطرف المتعاقد المقدم  -ج

  ال�ه طلب االعتراف والتنفیذ او �الغة االن�لیز�ة .

 وتصد�قها من وزارة العدل فق� . ) من هذه المادة بختم المح�مة ٢یجب ختم الوثائ� المذ�ورة في الفقرة (  -٣

على مح�مة الطرف المتعاقد المقدم ال�ه طلب التنفیذ ان تقوم �التنفیذ وفقا لقوانین الدولة  -١ -المادة الرا�عة عشرة :

  الطرف المتعاقد المذ�ور .

لمنصوص �التثبت مما اذا �انت الشرو� اعلى المح�مة التي تتخذ قرارا �شأن طلب التنفیذ ان تتقید حصرا  -٣

 علیها في المادتین الثان�ة عشرة والثالثة عشرة قد استوفیت .

للطرف المح�وم عل�ه ان �قدم ا� اعتراض على الح�م على النحو المنصوص عل�ه في قوانین الطرف المقدم  -٤

 ال�ه طلب التنفیذ .

  الفصل الخامس

                                                             
٢

( یتم ارسال جمیع االوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بین السلطات القانونیة للطرفین  -) من المادة الثالثة من المعاھدة : ٧تنص الفقرة (  -  

  المتعاقدین بالطریق الدبلوماسي . ) .
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  التعاون القضائي في االمور الجزائ�ة وتسل�م المجرمین

  التعاون القضائي

یتعهد الطرفان المتعاقدان �ان �منح �ل منهما لالخر تعاونا قضائ�ا في االمور  -١ -المادة الثامنة عشرة :

  الجزائ�ة مع مراعاة الشرو� المنصوص علیها في هذه المعاهدة .

ائ�ة یتضمن التعاون القضائي في االمور الجزائ�ة تبل�غ االوراق القضائ�ة والبینات وتنفیذ طل�ات االنا�ة القض -٢

المتعلقة �استجواب المجرمین وسماع الشهود او الخبراء وتحر� الدور واالشخاص والتحقی� والقاء الق�ض 

 والحجز .

یتم االتصال بین وزارة العدل او المدعي العام في جمهور�ة المان�ا الد�مقراط�ة وزارة  -١ - المادة التاسعة عشرة :

  وماسي في حالة منح التعاون القضائي .العدل في الجمهور�ة العراق�ة �الطر�� الدبل

تطب� �صورة عامة اح�ام المواد الثالثة حتى العاشرة من هذه المعاهدة على منح التعاون القضائي في االمور -٢

  الجزائ�ة ا�ضا .

ة من ال �منح التعاون القضائي في االمور الجزائ�ة اضافة الى الحاالت المبینة في المادة الخامس -المادة العشرون :

قوانین الطرف المتعاقد المطلوب هذه المعاهدة اذا �ان التعاون القضائي مطلو�ا �سبب فعل غیر معاقب عل�ه �موجب 

  ال�ه او اذا �ان التعاون القضائي مطلو�ا عن فعل معاقب عل�ه غیر خاضع للتسل�م .

  االشتراك�ة السوفیت�ةمعاهدة التعاون القضائي والقانوني بین العراق واتحاد الجمهور�ات  -خامسا :

  . ١٩٧٣) لسنة  ١٠٤المصادق علیها �القانون رقم ( 

�ل ح�م نهائي مقرر لحقوق مدن�ة او تجار�ة او قاض بتعو�ض من المح�مة الجزائ�ة او  -المادة الرا�عة عشرة :

ن الطرفین متعل� �االحوال الشخص�ة او القضا�ا العائل�ة صادر من المحاكم او سلطة قضائ�ة مختصة لد� ا� م

المتعاقدین �عد دخول هذه المعاهدة حیز التنفیذ ��ون قا�ال لالعتراف والتنفیذ لد� الطرف المتعاقد االخر وفقا الح�ام 

  هذه المعاهدة .

في الدولة المطلوب الیها التنفیذ ان ت�حث في موضوع الدعو� ال یجوز للسلطة المختصة  -المادة الخامسة عشرة :

  -فض تنفیذ الح�م اال في االحوال االت�ة :وال یجوز لها ان تر 

 التي اصدرت الح�م غیر مختصة بنظر الدعو� �مقتضى اح�ام قانونها المحلي .اذا �انت السلطة القضائ�ة  -١

 اذا لم یبلغ الخصوم على الوجه الصح�ح . -٢
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وهو صاحب السلطة اذا �ان الح�م مخالفا للنظام العام او االداب لد� الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه التنفیذ  -٣

 في تقدیر �ونه �ذلك وعدم تنفیذ ما یتعارض منه مع النظام العام او االداب لد�ه .

اذا �ان قد صدر ح�م نهائي بین الخصوم في ذات الموضوع من احد� محاكم الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه  -٤

قبل اقامة ات الموضوع رفعت التنفیذ او انه توجد لد� هذه المحاكم دعو� قید النظر بین نفس الخصوم في ذ

 الدعو� امام المح�مة التي اصدرت الح�م المطلوب تنفیذه .

  الفصل الرا�ع

  التبل�غات واالنا�ة القضائ�ة في القضا�ا الجزائ�ة وتسل�م المجرمین

  -یتعهد الطرفان التساو� القضائي في االمور الجزائ�ة التال�ة : -المادة العشرون :

  ائ�ة �ما في ذلك اوراق االستقدام الى المحاكم وسلطات التحقی� والتحر� .تبل�غ االوراق القض -١

تنفیذ طل�ات االنا�ة �شأن سماع الشهود واهل الخبرة والمتهمین والمجنى علیهم و�ل اجراء قضائي  -٢

  اخر �الكشف والتحر� ووضع الید .

ن�ة عشرة من هذه المعاهدة على تطب� اح�ام المواد من الثالثة الى الثا -المادة الحاد�ة والعشرون :

  -تقد�م المعونة في القضا�ا الجزائ�ة و�ستثنى من التعاون القضائي في القضا�ا الجزائ�ة :

  اذا �ان الجرم المطلوب التعاون القضائي �شانه ال یجوز تسل�م المجرم ف�ه وفقا لهذه المعاهدة . -١

مس س�ادته او سالمته او �ان مخالفا للنظام اذا اعتبر الطرف المطلوب ال�ه التسل�م ان الطلب � -٢

  العام ف�ه .

یتحمل �ل من الطرفین المتعاقدین جم�ع المصار�ف والتكالیف والنفقات  -المادة السادسة والثالثون :

الناجمة عن تنفیذ التعاون القضائي في القضا�ا الجزائ�ة في اقل�مه عد� نفقات نقل المجرم تحت 

  لب التسل�م هذه النفقات .الحراسة و�تحمل الطرف طا

 

  الهن�ار�ة -معاهدة التعاون القضائي والقاوني العراق�ة  -سادسا :

  ١٩٧٧لسن ٩٢لمصدق علیها �القانون رقم ا

  الفصل الخامس

  التعاون القضائي في االمور الجزائ�ة وتسل�م المجرمین

  -المادة السا�عة عشرة:

االخر تعاونا قضائ�ا في االمور الجزائ�ة مع مراعاة الشرو�  یتعهد الطرفان المتعاقدان �ان �منح �ل منهما -١

  المنصوص علیها في هذه المعاهدة.
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یتضمن التعاون القضائي في االمور الجزائ�ة تبل�غ االوراق القضائ�ة والبینات وتنفیذ طل�ات االنا�ة القضائ�ة  -٢

  والشخاص والتحقی� والقاء الق�ض والحجز . المتعلقة �استجواب المتهمین وسماع الشهود او الخبراء وتحر� الدور

) من هذه المعاهدة على التعاون القضائي في  ١٣) الى (٣تطب� اح�ام المواد من (-المادة الثامنة عشرة:

القضا�ا الجزائ�ة و�ستثنى من هذا التعاون اذا �ان الجرم المطلوب التعاون القضائي �شانه ال یجوز تسل�م 

  معاهدة .المجرم ف�ه وفقا لهذه ال

  -الفصل السادس :

  االعتراف �الح�ام وتنفیذها 

على الطرفین المتعاقدین ان �عترف و�نفذ وفقا لالح�ام المنصوص علیها في -المادة التاسعة والثالثون :

هذه المعاهدة �ل في اقل�مه الح�ام والتسو�ات النهائ�ة القابلة للتنفیذ في االمور المدن�ة او التجار�ة او 

الشخص�ة المتعلقة �الطال�ات المال�ة و�ذلك االح�ام في االمور الجزائ�ة المقررة للتعو�ض التي االحوال 

  تصدر في اقل�م الطرف المتعاقد االخر �عد دخول هذه المعاهدة حیز التنفیذ .

 ال یجوز للجهة المختصة في الدولة المطلوب الیها التنفیذ ان ت�حث في موضوع الدعو�  -المادة االر�عون :

  -وال یجوز لها ان ترفض تنفیذ الح�م اال في االحوال االت�ة:

اذا �انت الجهة القضائ�ة التي اصدرت الح�م غیر مختصة بنظر الدعو� �مقتضى اح�ام قانونها المحلي  -١

.  

  اذا لم یبلغ الخصوم او من ینوب عنهم قانونا على الوجه الصح�ح . -٢

د� الطرف المتعاقد المطلوب ال�ه التنفیذ وهو صاحب السلطة في اذا �ان الح�م مخالفا للنظام العام ل -٣

  تقدیر �ونه �ذدلك وعدم تنفیذ ما یتعارض منه مع النظام العام لد�ه .

اذا �ان قد صدر ح�م نهائي بین نفس الخصوم في ذات الموضوع من احد� محاكم الطرف المتعاقد  -٤

كم دعو� قید النظر بین نفس الخصوم في ذات الموضوع المطلوب ال�ه التنفیذ او انه توجد لد� هذه المحا

  رفعت قبل اقامة الدعو� امام المح�مة التي اصدرت الح�م المطلوب تنفیذه.

  -المادة الحاد�ة واالر�عون :

  -یجب ان یرف� طلب تنفیذ الح�م �ما �أتي : -١

للتنفیذ مالم ��ن ذلك ظاهرا في  النسخة االصل�ة او المصدقة من الح�م مع تأیید �ونه ح�م نهائ�ا وقا�ال -أ

  الح�م نفسه .

مذ�رة تبین ان الطرف الخاسر الذ� لم �حضر المرافعة قد استدعي وفقا للقانون وفي الوقت المناسب  - ب

  وفي حالة عدم اهل�ة للترافع �ان ممثال �صورة قانون�ة .

ة الطرف المتعاقد المقدم ال�ه طلب الترجمة المصدقة للوثائ� المشار الیها في الفقرتین المتقدمتین بلغ -ج

  االعتراف والتنفیذ او �اللغة االن�لیز�ة .
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  یجب ختم الوثائ� المذ�ورة بختم المح�مة وتصد�قها من وزارة العدل . -٢

��ون طلب التنفیذ واجرائاته وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذ� یجر التنفیذ في -المادة الثان�ة واالرعون :

  اقل�مه .

�علم وز�را العدل �ل منهما االخر �الجهة القضائ�ة المختصة التي ترفع الیها  -الثالثة واالر�عون: المادة

  طل�ات التنفیذ و�أجراءات وطرق الطعن في االمر او القرار الصادر بهذا الشأن .

من قبل تتمتع الوثائ� والمستندات الرسم�ة المصدقة وف� االصول القانون�ة  -المادة الرا�عة واالر�عون:

  الجهات المختصة لد� احد الطرفین بنفس القوة القانون�ة الثبوت�ة للوثائ� الرسم�ة في بلد الطرف االخر .

 

  

  

  

 

  

  

  


