
 الهاشمية وجمهورية مصر العربية األردنية اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة 
ممهاشةةليا ح حكومةةا رلهورصةةا مرةةة ممبة يةةا رفيةةا مةهلةةا  ةة   ةليةةا  مألردنيةةاحكومةةا ممللة ةةا  إن

ح وطيةةر رحم ةةص ممرةةرمتا حممابةةاحن ممناالةةا نةةيو مماةةةرمو ع ححةرةةا مةهلةةا مةةة  إر ةةا   بةةاحن م لةةة 
ح ةو ية ممةماةةا ماةذية   إرةم م ة ممنضةا  ح ييةيص  إمة ل ممنضةاا  ناييةية متماجةا  جةاملنيةهلا    م

 -تةر ا منر م ذاق نيةهلا مة  ممةحو مملايو    مملومد ممااميا : 00 مألحكام
 مواد االتفـاقيـة :

 عامة أحكام
 1مادة 

  حمميحةةو  شةةورممملة ايةةادل حرمر ةةا ممبةةرل  ةة  مماةةةرمو مملاباتةةرمو  رةةذا مةاولةةا ممل اومةةا  ح  -
ممنضةةاايا ع الةةا  ايةةادل مملبةومةةا   مألحكةةامممنانونيةةا حمملجةةا  حممنةةومنيو ممةا ةة ن مماةة   ةشةةة  يهةةا 

 مملابةنا  اماةويلا  ممنضاايا حطةق ممبلل مرمها. 
 2مادة 

ةنةةوم ممذةصنةةان مملاباتةةرمن ناشةةجيا رصةةارن ممو ةةود ممنضةةاايا ح يةةادل ررةةال ممنضةةا  نيةهلةةا ح ةوةةي   -
 ا مةبامةيو    ه م ممجهار.ررصايرم   دح 

مملحةةةا    إمةةة حةةةل ممةجةةةو   مألحل ةةة  ممابةةةاحن ممنضةةةاا   ةةة  مملةةةومد مملرنيةةةا ممذرةةةل  مألحلمميةةةا  
 حممليامرن ممنضاايا 

 3مادة 
مملرةة   أحمملبةوصةا مملةشة ن  مألشةاا  مالاا مومطةو مم ة يو دمخل حرحد اةل مةهلةا حاة م    -

مةل اميةا  حنةوته  حممةر ان مةهةا  اممنضةاايممجهةا   أمةامضة  ممانا نها ح نا منومنيو ال طةف  حل
 حر مو م ابلال ه م ممحل. حمةماةا ال مو ممرحمايو  أحطةف حضا أةا تيود  نير  أليحت ةجور 

ممرحما مألخةى ممحل    ممالاا  امليامرن ممنضاايا ن م  ممشةةح  مماارةا نةماةةا هة     إتةي مة   
 ممرحما.  

 الفصل الثاني
 ق واألوراق القضائية وتبليغها الوثائإعالن 

 4مادة 
 ةجةي  اةيغ اا ا مموثاال حمألحرمق ممنضاايا نيو ممرحمايو مة  ممةحو مملايو    مملومد ممااميا.  -

 5مادة 
 ا  إرةم م  ممااةيغ مياشةن نةيو مميةة ا  ممنضةاايا مملالاثةةا دحن  و ةص مم ةةق ممرنةوما ةيا ع   -

ا  مإلرةم م  نوم  ا محا   ممرررا مألحم  مم ااو    دماة ها لاثةا  اايا ماحإذم م   ورر رها تض
محل إتاما ممل ةو   اةيغ . ح امةييا إلمانةا  ح اةيغةا  رةحف م ااةا  ممةرماحى مملة ومةا ضةر 



 أح ة ةل رةورن مةو مإلمةان  أنأشاا  ممايارصا مقيلا    أي مةو مماةةرمو  لةو مملابةيو اة م  
ممااةيةةةغ ممحارةةةل  ةةة  إتةةةةي  أي مةةةو مماةةةةرمو  أحااةةةة مإلمةةةان رل. حصبرصةةةة ممبةةةمكاةةة  ح  إمةةة ممااةيةةةغ 

 ه   مت ذاقيا ا ن  تر    إتةي  مماةر مآلخة.  ألحكاممملاباترمو طينا 
 6مادة 

مت   مم امل م ل مو ممل ةو  -أ - ة ل مموثاال حمألحرمق ممنضاايا  امايانا  ممااميا:  أنةج     -
ممجهةةا مماةة  رةةرر  -.   مإلتامةةان حممجةيةةيا حمحةةل حممبةةةوم اةةل مةةةه   اةةةيغه  حمهةةةا أح إمانهةة 

موضةةةون مم ةةةة   -مألحرمق ممنضةةةاايا. د  أحنةةةون مموثينةةةا  -ممنضةةةاايا.   مألحرمق أحمةهةةةا مموثينةةةا 
 ح اي . 

 7مادة 
رأةةة أن مةةو شةةة ن  إذم إت إرةةةةم   ةةة    إنممااةيةةغ  أح مإلمةةان إميهةةةات ةجةةور مةرحمةةا ممل ةةةو   -

مآلدم  ممبامةةا  يهةةا. ح ةة  حامةةا ر ةة  مماةذيةة   نةةوم  أح امةوةةام ممبةةام  أحد ها يةةاب  يةةيا ةذيةة   ممل
 ما نيان أ يا  ممة  .  مألمةممجها مم اميا نه م   إخ ارذم   إميهاممجها ممل ةو   

 8مادة 
 أح مإلمةةان إميةة ممنانونيةةا مملةةيةةا مةةرى مماةةةر ممل ةةةو   مألحكةةامممااةيةةغ ح نةةا  أح مإلمةةانةجةةي  -
 ابةةارم مةةا ممنةةومنيو  أتح نةا م ةصنةةا خارةةا  حةردها ممجهةةا مم اميةةا  شةة   إرةةةم  جةةور مااةيةغ حصم

 .مألخةمرى مماةر  ممةا  ن
 9مادة 

 .إتةيل ممااةيغ مم ي ما      أح مإلمانماحلل ال مو مماةرمو نذنا   - 
 الفصل الثالث 

 االنابات القضائية 
 10مادة 

 إتةيلةة ةنةةوم  ةة   أن مألخةةة  مةةو مم ةةةف  ةةةة أنذاقيةةا ةجةةور م ةةل طةةةف مةةو أطةةةمف هةة   مت  -
تضةةاا  مابةةةل نةةرموى تاالةةا ح رةةذا خارةةا  ةةلان ممشةةهود ح ةنةة   نةةارصة  إرةةةم نيا ةةا مةةة   ةة ي 

 مملبامةا حطة   حةيف مميليو.  حإرةم ممااةم  حمةاتشاه  
 11مادة 

مةيةة ا  مملاباتةرمو مماةةرمو إحةرىممنضةاايا مةو مميةة ا ممنضةاايا  ة    مإلنا ةا ة ل طةيةا     -أ  -
 اةةيو ملةةر مخارارةةها  حيةةل   ةةإذمممنضةةاا  ممل ةةةو  ع  مإلرةةةم  اةةيو هيةة   مآلخةةةضةةاايا  اماةةةر ممن

 مإلنا ةةةةا ةذةةةة  مميةةةةة ا ممنضةةةةاايا مملاارةةةةا -ممجهةةةةا مملاارةةةةا.    إمةةةة مم ةةةةة  مةةةةو  ةنةةةةا  نذيةةةةها 
 ا ةةةانمإل ةةة   ةذيةةة  رغاةةةل مميةةةة ا مم اميةةةا  حإذمممنانونيةةةا مملايبةةةا مةةةرمها  مإلرةةةةم م  ممل ةو ةةةا ح نةةةا 

 حةةا  مميةةة ا  -رغااهةةا مةةا مةة  مابةةارم مةةا تةةومنيو ممرحمةةا مملةذةة ن.   إمةة أرياةةل  أخةةةى   ةصنةةا 



 -حايةةة . د  أحميايةةة  مرةةاح  ممباتةةا أن ةحضةةة هةةو  مإلنا ةةامم اميةةا مةلةةا  لكةةان حرمةةان  ةذيةة  
 ن ممبةرل مةرىمةو طةصةل حرمر  مألخةةممنضةاايا ممل ةةو   ةذية ها مةرى مم ةةف  مإلنا ةا ة ل طةيا  
  ل مةهلا. 

 12مادة 
اان مماةذية  ت مةرخل  ة  مخارةا   إذم-   ممحات  ممااميا: أ  إت  مإلنا ات ةجور ر    ةذي     -

اةان مةو شة ن مماةذية  ممليةاب  يةيادن  إذم-مماةذية .    إمية ممهيئا ممنضاايا مةرى مم ةةف ممل ةةو  
غيةةةة ذمةةة  مةةةو  أحأمةهةةةا  أحا ممبامةةةا  يهةةة   مآلدم آح امةوةةةام ممبةةةام  أحذمةةة   إميهةةةاممرحمةةةا ممل ةةةةو  

 مرامحها مأل ا يا. 
 13مادة 

مماةذيةة    خ ةةار مميةةة ا    إميهةةا  ةة  ر ضةةها  نةةوم مميةةة ا ممنضةةاايا ممل ةةةو     أح   مإلنا ةةا  بةة ر  ةذيةة     إذم   -
 ر ض .   أح  ب ر مماةذي    إم  مما  دمل   مأل يا  ما نيان    مألحرمق  حإمادن ممنضاايا مم اميا ن م  

 14مادة 
ادم ه  ح يلا أتوممه   ام ةق ممنانونيا ممايبا مرى مم ةةف مل ةو   لان شهةكةف مألشاا  م  -

 ممشهادن مرة .  أدم ممل ةو   
 15مادة 

 مألثةةةةهةةة   مت ذاقيةةةا نذةةة   ألحكةةةامممنضةةةاايا طينةةةا  مإلنا ةةةاةكةةةون مإلرةةةةم م  مماةةة   ةةةا    ةصةةةل  -
 .مألخةمم ةف  ممنانون  مم ي ةكون هيلا مو    أمام ممية ا مملاارا مرى

 16مادة 
نذنا هةا مةا مةرم نذنةا  ممااةةم  حنذنةا  ممشةهود  بةة   مإلنا ةا ةذية   إميهةا احلةل ممجهةا ممل ةةو   -

 0ه   ممةذنا  ح ر ا  ةذا حصة ل نها نيان ما مةف متنا ا  أدم مم ام  
 17مادة 

ضةةةي  ةةة  مم ةةةة  ممنضةةةاايا ع ح و  حمألحرمقممنضةةةاايا مموثةةةاال  مإلنا ةةةا ة ةةةل مةةةا طةةةة   أنةجةةة   -
شارةيا حمةةومن  -.   إميهةاجها ممرةادرن مةهةا حمن أمكةو ممجهةا ممل ةةو  مم-نا  ممااميا: أممايا

موضةون ممةرموى ح يةان مةورق موتاابهةا.  -حمةر متتاضةا  شارةيا حمةةومن مل ةةيه .    مألطةمف
متاض   حإذما ع مملةمد منجارها    مملومد مملرني مألخةى ممنضاايا  مإلرةم م   أحمماحنيل  أملال -د 

ممل ةةو   ةلان  مألشةاا  أ ةلا  حمةةاحصو -ممنضةاايا  ضةا مةو ذمة . هةة مإلنا ةا اضلو   ةممآل
 -مموتةةةةااا مملةةةةةمد أخةةةة  أتةةةةوممه   ةةةة  شةةةة نها. ر آحممل ةةةةةو  طةحهةةةةا مةةةةةيه   مأل ةةةةئةا -أتةةةةوممه . ح
نةةا مماارةةا ممل ةةةو    اينهةةا ح  مألشةةكال-ممل ةةةو   حرةةها.   مألخةةةى  مألشةةيا  أحممليةةاةرم  
  .11مةص مملادن 

 



 الفصل الرابع
 القضائية وتنفيذها  باألحكاماالعتراف 

 18مادة 
 مألمةةممحةااقن منةون  مألخةةممرادرن مةو محةا   مماةةر   األحكامةباةف ال مو مماةرمو مملاباترمو   -

 ممومردن نه م مميا .  مألحكامح ل   إتةيل    حصةذ ها  مملنض 
 19مادة 

مماةذيةة  أن  يحةة   ةة  أ ةةاب  إميةة ف ممل ةةةو  يا مملاارةةا مةةرى مم ةةة ت ةجةةور مةيةةة ا ممنضةةاا-
اانةةةةل ممهيئةةةةا  أذم-أ - ةةةة  ممحةةةةات  ممااميةةةةا: إتممةةةةرموى حت ةجةةةةور مهةةةةا أن  ةةةةة    ةذيةةةة  ممحكةةةة  

 حيةة  توممةةر  أحممنضةةاايا مماةة  أرةةرر  ممحكةة  غيةةة ماارةةا نةوةةة ممةةرموى  يةةا  مةةرم حتماهةةا 
مدمة  حمة   محمةاذ   مةلحا لةا مةرم  مملةذة  مةية أن رةرر ممحكة  دحن  إذم-متخارةا  ممةرحم .   
اان ممحك  م  ةكاي  ممرررةا ممن ييةا  حية  تةومنيو مم ةةف ممة ي   إذم  -ةل ل  ل يا رحيحا.  

ممبامةةا  مآلدم   أحمةيةة  ماامذةةا مةةوةةام ممبةةام  نةةة مميةةا  ممةة ي  أحاةةان ممحكةة   إذم -رةةرر  ةة . د 
 -ا. هةةةاةة انامةةرن مامةا دحميةةكةة  مةاتضةا ملاةةرأ مبااةان ممح إذم أحمماةذيةة  ع  إمية مة ةةف ممل ةةةو  

 إحةرىمملوضةون ذم ة  ح ةيو ممارةوم أنذيةه  مةو  أ ةاباان تر رةرر حكة  نهةاا   رةل  ة    إذم
اةةان مةةرى هةة   مملحةةا   دمةةوى مةةا رممةةل تيةةر ممةوةةة نةةيو  أحمحةةا   مم ةةةف ممل ةةةو  مةةة  مماةذيةة  

ا ممحكةةة  ا ممةةةرموى ممرةةةادر  يهةةة ةةة  مملوضةةةون ذم ةةة  حاانةةةل تةةةر ر بةةةل تاةةةل أتامةةة أنذيةةةه ممارةةةوم 
 أحمماةذيةة   أمية ممل ةةو   مألخةةاةان ممحكة  رةادرم مةة  حكومةا مم ةةف  إذم -ية  . حممل ةةو   ةذ
اةةةان ممحكةةة  رةةةادرم  ةةة  مةةةومد  إذم -تةةةام نهةةةا  يةةةا  مموظيذةةةا  نةةةص. ر ألملةةةال موظذيهةةةامةةةة  محةةةر 

 ملاثةا.  إرةم م   إطار    أحممرةي ممومت   أح مإل اب
 20مادة 

اةان مةةوطو  إذم-أ -ا  ة  ممحةات  ممااميةةا:ي رةرر  ةة  ممحكة  ماارةةااةة محةا   مم ةةةف ممة   ب -
اةةةان مةلةةةرم  مةيةةة  حتةةةل ممةوةةةة  إذم-مماةةةةر مملاباتةةةر.    إتةةةةي  ةةة   إتاماةةة محةةةل  أحمملةةةرى مةيةةة  

ذمةةة  مماةةةةر مملاباتةةةر  إتةةةةي غيةةةة ذمةةة   ةة   أحرةةةةاةيا  أح ةةةةن ذح رةةةذا  جارصةةا  أح امةةرموى محةةةل 
اةةان  إذم -مملحةةل.   أحم ممذةةةن بةةةل  للار ةةا نشةةا  هةة  ةيةة  ممةةرموى مةةةقمن ماحاانةةل تةةر أقيلةةل م

اان حمر  مماةذي  مرى ذم  مماةر مملاباتةر  لورة  م ذةاق  أحمتماقمم مماباتري موضون ممةقمن تر نذ  
اةةةان ممذبةةةل  إذم ةةة  حةةةات  ممليةةة حميا غيةةةة ممبنرةةةةا -ضةةةلة  نةةةيو مملةةةرم  مةيةةة . د  أحرةةةةصي 

اةان مملةرم  مةية  تةر تاةل مماضةون  إذم -ملاباتةر. هةةةر ممما إتةي تر حتا    مملياور  مةلي حميا 
مةو  آحرةمحا تخارا  محا   ذم  مماةر مملاباتر  وم  اان مةو طةصةل  بيةيو مةوطو مااةار 

 -طةصل مت ذاق مة  مخارارها ما  اان تانون ذم  مماةر مملاباتر ت ةحةم م ل ه م مت ذةاق. ح
م مخارةةةا  مملحكلةةةةا موى دحن أن مةةةر ا  بةةةر د امةةة   ةةة  موضةةةون ممةةةر  أنةةةرى مملةةةرم  مةيةةة  إذم



هة   ممرحمةا.   ةإتةي اانل ممرموى  ابةل  لةارما خارا  بنار اااو   إذم  -مملة ون أمامها ممةقمن. ر
 ة   -ه   ممرحما.    ممةمض أح إتةي محل أتاما مبااد مة   أحاان مةرماو  امةذنا موطو   إذم  - 

ممنرةة ةنةةا  أحممنةصة  ممة ي ةقةي  مبة  ممنارةة  أح مأل ةةنن محةل أتامةا اةا إذمميةاال ممحضةانا ع 
 ه   ممرحما.  إتةي    

 21مادة 
هةة   مت ذاقيةةا تةةانا  ألحكةةامةكةةون ممحكةة  ممرةةادر مةةو محةةا   محةةر مماةةةرمو حمملباةةةف  ةة  طينةةا  -

ن مماةر ممل ةو   ةذي   منانو  أحمماارا  اتماةمف  امحك   مإلرةم م  ح نا  مألخةمةاةذي  مرى مماةر 
 مماةذي  ع حذم     ممحرحد مما   نض   يها مت ذاقيا  غية ذم . إمي 

 22مادة 
 ةذي  ممحك  مة  مماحنيةل ملةا  إمي  نارة مهلا ممهيئا ممنضاايا مملاارا مرى مماةر ممل ةو    -
بةةةم ت دحن مما أماةةان ممحكةة  تةةر  ةةوم ة  هيةة  ممشةةةح  مملةرةةو  مةيهةةا  ةة  هةة   مت ذاقيةةا  إذم

  . ث   ررر أمةها  اماةذيمذحص مملوضون حمو 
 23مادة 

رةةورن اامةةل -أ - نةةرة  مةةا مةةة : مألخةةةةجةة  مةةة  ممجهةةا مماةة    ةةة   ةذيةة  ممحكةة  مةةرى مماةةةر  -
مشةححا   ذير  أحشهادن -ر ليا مو ممحك  مررتا مة  مماوقيبا   يها مو ممجها مملاارا.   

أي  أحممحكةةة   إمةةةان أرةةةل حرتةةةا - ةةة .   مملنضةةة  مألمةةةة ةةة ن ممحكةةة  أرةةةيي نهاايةةةا ححةةةااق منةةةون 
متاضةة  ممحةةال رةةورن مةةو حرتةةا   ةيةةف ممارةة  ممغااةة   إذم -. د مإلمةةانةنةةوم منةةام  أخةةةمحةةةر 

  امحضور مبالرن مو ممجها مملاارا. 
 الفصل الخامس 

 المحكمين  وأحكامالصلح القضائي 
 24مادة 

مة مة ناةذية ها طينةا مو مماةرمو مملاباترمو    أي  إنةممهاما   أحمميةرم  مماةذي ةا مما  أنةمل   -
ةكون  أتحصشاة   مإلرةم م  اانل خاضبا ماة   إذمممنضاايا  ماحا    امةييامملايبا    مإلرةم م  

مماةذيةة .  إميةة مةةرى مماةةةر ممل ةةةو   مآلدم   أحممةوةةام ممبةةام  أح ةة   ةذيةة ها مةةا مابةةارم مةةا ممر ةةاور 
 نةةرم رةةورن مةةة  مااومةةا  اةةا    أن مألخةةةةر مةةرى مماةةةر حصابةةيو مةةة  ممجهةةا مماةة    ةةة   ةذيةة  مميةة

 شهادن رادرن مة   ذير أن مملياةر حااقم منون مميةر مماةذي ي.  أحمملوثل مررتا مةيها 
 25مادة 

نةذ  مم يفيا مما   ةذ   مألخةمماةر  إتةي ةباةف مم ة ان مملاباترمن   حكام مملحكليو ح ةذ       -
نونيةةةا مةةرى مماةةةةر مةةا مةممةةةان ممنوممةةر ممنا ةرةةةو  مةيهةةا  ةةة  هةة م مميةةةا  ممنضةةاايا ممل مألحكةةةامنهةةا 

 يحة   ةة  موضةون ممةةاحك  حت  أنممل ةةو  مماةذية  مرةةة  حت ةجةور مةهيئةا ممنضةةاايا مةرى هةة م مماةةر 



اةةةان تةةةانون ممجهةةةا ممل ةةةةو  مةهةةةا  ةذيةةة  حكةةة   إذم- ةةة  ممحةةةات  ممااميةةةا: أ إت ةةةة   ممحكةةة   أن
اةةةان حكةةة  مملحكلةةةيو رةةةادرم  ةذيةةة   مذ إ-قمن مةةةو طةصةةةل ممةةةاحك .   مملحكلةةةيو ت ةجيةةةق حةةةل ممةةةة
اةةان مملحكةةوميو غيةةة ماارةةيو مةةوةةة  إذم -مةة  ةرةةيي نهاايةةا.   أحممشةةةح  حمبنةةر  حكةةي   اطةةل 

اةةان  ةة  حكةة  مملحكلةةيو مةةا  إذم -مةة  مةةا   اةيةةغ ممارةةوم مةةة  ممورةة  ممرةةحيي. هةةة إذم - ةةامةقمن. د 
يو مةةة  ممجهةةا مماةة    ةةة   . حصابةةمماةذيةة إميةة اةةةر ممل ةةةو  مةةرى مم مآلدم   أحةاةةامف ممةوةةام ممبةةام 

مماةذيةةة  أن  نةةةرم رةةةورن مبالةةةرن مةةةو ممحكةةة  مرةةةحو ا  شةةةهادن رةةةادرن مةةةو ممجهةةةا ممنضةةةاايا  ذيةةةر 
 م ايا   مةريغا مماةذي ةا. 

 عامة أحكام األول الباب الثاني في التعاون القضائي الجنائي الفصل 
 26مادة 

ممنضةاايا ممةهاايةا  مألحكةاماشةف مةو  ر ةالإ اةل مةو مماةةرمو مملاباتةرمو   نوم حرمرن ممبرل مرى  -
 مألخةى ممجها  ممنضاايا  أحمو ممةيا ا ممباما  أميه ممرادرن ضر مومطةي  ح   حاما  وري  م هام 

 حرل مياشةن مةو ممجهةا  مملاارةا مةة  رةحيذا ممحامةا ممجةاايةا مماارةا   أنمةها    أليةجور  
 ت هام. م أمي  امشاص مملور  

 القضائية وتبليغها والوراقالوثائق  إعالنالفصل الثاني 
 27مادة 

ممنضةاايا نةيو مماةةرمو مملاباتةرمو مةة  ممةحةو مملاةيو  ة  مملةاد يو   حمألحرمقةجةى  اةيغ مموثاال    -
 ممااةيغ.  إرةم مملادن مميا با مو ه   مت ذاقيا مةر ر    أحكاممو ه   مت ذاقيا. ح ةمم   6ح5

 صل الثالث االنابات لقضائية الف
 28دة ما

طينا ماشةصبها  ةذي  متنا ا  ممنضاايا مملابةنا  نضةيا رةاايةا   إميها    اوم  ممرحما ممل ةو   -1  -
 حنيةل  أملةالمو ممية ا  ممنضةاايا  ة  ممرحمةا مم اميةا حصكةون موضةومها مياشةةن   إميهاحمملة ةا  

 أخةةةى  أحرمقا أةةة أحمةم ةةا   أحد ةةا ة  جارصةةا  أحميةةاةرم   أحمةذةةا   أح إثيةةا   انادمةة إر ةةال آح
  ابةل  امجةصلا.

 أنممااةم  ةليةا تال مإلدت    توممه   بةيهةا  آحةحةف ممشهود  أنرغال ممرحما مم اميا      إذم  -2
 م  مابارم ما  شةصبها. إذمه م مم ة   إميها وضي ذم   رةمحا ع ح حنل ممرحما ممل ةو  

 أح ل ا ناهةةا مةلةذةةا  يا م شةةةم رةةورم ضةةوا أحنيةةاا  إميهةةامل ةةةو  ةجةةور أن  ة ةةل ممرحمةةا م -3
أنةةةر  ممرحمةةةا مم اميةةةا رةةةةمحا رغااهةةةا  ةةة  ممحرةةةول مةةةةة   إذمحمةةةا ذمةةة   .ممليةةةاةرم  ممل ةو ةةةا

 ه م مم ة  اةلا أمكو ذم .  إم  جا   مألرول
 ةةة  أطةةةار  إتممرحمةةةا مم اميةةةا  إمةةة ت ةجةةةور مةجهةةةا  ممنضةةةاايا م ةةةاارمم مملبةومةةةا  مملة ةةةةا  -4

 رةها. ممرموى مما  طةال مو أ



 29مادة 
هةة    منةةر  إذمممنضةةاايا  مإلنا ةةاممرحمةةا مم اميةةا  لكةةان حرمةةان  ةذيةة   إميهةةا حةةيص ممرحمةةا ممل ةةةو   -

تاةةل ممرحمةا  إذممملبةيةا  امحضةور  حمألشةاا  ممرحما رةمحا رغااها    ذم  ع حصيلي مةيةة ا  
 ذم . إميهاممل ةو   

 30مادة 
 أحمةةو هةة   مت ذاقيةةا  12هةةا  ةة  مملةةادن و  مةيمملةرةة مألحةةومل ةة   إت مإلنا ةةا ةة  ت ةجةور ر  -
 مماةذي  ذم  ريغا  يا يا. إمي اان مم ة  مابةنا  جةصلا ةبااةها مم ةف ممل ةو    إذم

 31مادة 
  إخ ةةةارمماةذيةةة   أميهةةةا ةةة  ر ضةةةها  نةةةوم مميةةةة ا ممنضةةةاايا ممل ةةةةو   أح مإلنا ةةةا بةةة ر  ةذيةةة   إذم -

 أح بة ر مماةذية   إمة مماة  دمةل  مأل ةيا  مةا نيةان  رمقمألح  حإمةادنمنضةاايا مم اميةا نة م  ممية ا م
 ر ض .

خايةة  أحال شةاهر  -32ممذرل ممةم ا حضور ممشهود حممااةم  حممحرانا مما  مالابون نها مادن 
ةبةةةو  امحضةةور مةةرى مميةةة ا ممنضةةاايا  ةة  محةةر مماةةةرمو مملاباتةةرمو مةة  ممحةةل  امحضةةور  لحةةص 

 أحممقةةي  مةيةة   أحرقمايةةا  حنةة   إرةةةم م  م اةةاذ أةةةا ار  مهةة م ممغةةةم حصالاةةا  حرةةانا ضةةر مخايةة
 ةذيةة  أحكةةام  ةةا نا رةةادرن  حنة  مةةو مميةةة ا ممنضةةاايا مةةرى مم ةةةف مم امةة   أح أ بةةالحيية  مةةو 

موما مة   ارصخ م اغةا  ممهيئةا  ممنضةاايا مةو حرةود   ة    30ح قحل ه   ممحرانا  بر مننضا   
 . إتةيلها

 33مادة 
اية  مةو  أححما  ا   مةو مرةة  حمإلتامامميذة  ناض  مرةح ا   ممااية ممحل    أحمةشاهر   -

مملةةيا    مماةر مم ام  ح ر ا منةرما مةو تاةل  مألنولامم ةف مم ام  حصحرد ذم  اة  نةا  مة  
 راح  ممش ن.

 34مادة 
و مم ة يو مملاباترمو نةنة  ممااةن مةاقم ال م أدم  أح   م ارما  شاص محاوب مةشهادن   إذم  - 

حصاحلةل رةاح  ممشة ن  ة  مماةةر مم امة  نذنةا   مألخةةأمام ممجها ممنضةاايا مةرى مم ةةف  مةل ول  
    أتة  حتل ملكو. إماد  ننة  حصول محاو ا حا  ما  

 35مادة 
اةان  إذم-أ -ننل مملحاوب ر ة  هة م مم ةة   ة  ممحةات  ممااميةا:  إميهاةجور مةجها ممل ةو     -

أمةةر ممحةةي .  إطامةةااةةان مةةو شةة ن ننةةة   إذم- .   ننةةة إميةة   ضةةةحرصا مةةرى مم ةةةف ممل ةةةو  حرةةود 
  ب ر ننة  تمايارم  ت ةلكو مماغة  مةيها.  إذم - 
 



 الفصل الخامس 
 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

 36مادة 
م هةام  مةيه إمملورة   إتةيلة مملاومرةرمو مةة   مألشةاا  مابهر ال مو مماةرمو مملاباترمو نايةي    -

ةةيه  مةو ممجهةا  ممنضةاايا مةرى أي مةو مماةةرمو حذمة  طينةا كةوم ممملح  أحمو ممجها  مملاارةا  
 ممومردن نه م مميا .  حمألحكاممةنوممر 

 37مادة 
اان ممشاص ممل ةو  مو رماةاها حةيو  إذم لاةا مة   أنممايةي   إميهاةجور مةرحما ممل ةو    -

ممرحمةا  إمة جةا هة م ممنةةمر  لاة  ح نةا منومنيةهةا ح نةوم نااةيةغ نايمر  ا  ممجةصلةا مةة  أن  اةوم  محا
 مم اميا. ح حرد ممجةييا     ارصخ حتون ممجةصلا ممل ةو  مو أرةها ممايةي . 

 38مادة 
اانةل  إذم-اانل ممجةصلا مها ريغا  يا ةيا.     إذم-أ  -ت ةيلي  امايةي     ممحات  ممااميا:  -

 إذم -يةكةصا.  نومريةا  م مإلخةال    مإلخاليةي   ةحرة    ممجةصلا ممل ةو  مو أرةها مما
ممجهةا ممل ةةةو   إتةةي  بضةها  ةة   أح انةل ممجةصلةا ممل ةةو  مةةو أرةهةا ممايةةي  تةةر مر  اةل اةهةا 

 إميةةة اانةةةل ممجةصلةةةا تةةةر رةةةرر  شةةة نها حكةةة  نهةةةاا  مةةةرى مم ةةةةف ممل ةةةةو   إذم -ممايةةةةي . د  إميهةةةا
  لض نو ا تر  ن ل ممب أحاانل ممرموى مةر حرول طة  ممايةي  تر مننضل  إذم -ممايةي . هة

 إتةةي اانل ممجةصلا تر مر  ال خار   إذم -مملرن  لور  ممنومنيو ممةا  ن    مماةر طام  ممايةي . ح
ممايةةةي  ت ةجيةةق  إميةة مماةةةر مم امةة  مةةو شةةاص ت ةحلةةل رةيةةياها حاةةان تةةانون مم ةةةف ممل ةةةو  

ررر مذو مام مرى  إذم -. رإتةيلهاخار    أرةا مر  اها    إذم ممجةصلامو م ل ه    وري  مت هام  
اان تر  ال  وري  م هام  ش ن أةا رةصلا مري مم ةةف ممل ةةو   أذم -مم ةف طام  ممايةي .   

 اان تر  ال ررحر حك   ش نها    دحما ثام ا.  أحممايةي   إمي 
 39مادة 

مملنةرن  ة   ع ةجور  نةصة ممايةي  ح نا مةشةح   اإلمرمميا مةيها اانل ممجةصلا مملبةيا مباق  إذم  -
 نةةةر ذمةة  نةةةا  مةةة  خ ا ةةا  مايادمةةا نةةيو ممحكةةومايو  امةيةةيا م ةةل حامةةا مةةة   إذمهةة   مت ذاقيةةا 

 حرن.
 40مادة 

محكوما  جةاةةا  أحاان ممشاص ماحنا  إذم-أ - و ة  ممشةح  ممااميا: إذمةكون ممايةي  حمريا    -
 ةةاميا مةحةصةةا ملةةرن  ةةةايو مةةة  مباقيةةا مةيهةةا  ةة   شةةةصبا  مم ةةة يو مملاباتةةرمو  بنو ةةا  رةحةةا أح

اانةل ممجةصلةةا تةر مر  اةةل  ة  أرمضةة  ممرحمةةا  إذم- بنو ةةا مشةر  ةة  تةومنيو اةةل مةهلةةا.    أح مألتةل
 إذمممرحمايو حاانل تومنيو ال مةهلا  بات  مة  ممجةةم  أرمض اانل تر مر  ال خار   أحمم اميا  



ا   ممرحمةةةا مم اميةةةا مةةةو اةةةان ممشةةةاص محكومةةةا مةيةةة  مةةةو محةةة إذم -  خةةةار  أرمضةةةيهلا.  مر  ةةة
 بنو ا أشر    تومنيو  أح مألتل بنو ا  اميا مةحةصا ملرن  اا أشهة مة   أما  أميهاممجةما  مملشار 

  ل مةهلا. 
 41مادة

أ ةة  .  أ ةةمد  حأممابةري مةة  راةي  اةل مةو ممةرحمايو مملاباتةر يو -أ  -ت  بااة رةةما   يا ةيا:  -
ح ةةاال  أحضةةر أ ةةةمد مميةةة ا   أح مأل ةةةمد ضةةر   ةةإ ةم  رةةةما  ممناةةل ممبلةةر حمميةةةتا مملرةةحو ا -  

 ممةنل حمملومرا .  
 42مادة 

ممايةةةةي   ةةةام ةصل  إميةةة ممجهةةةا مملاارةةةا مةةةرى مم ةةةةف ممل ةةةةو   إمةةة ةنةةةرم طةةةة  ممايةةةةي  ااا ةةةا  -
ممشةةةاص  حأحرةةةافحمهيةةةا مةةةو هوصةةةا  إةضةةةاحا  نيةةةان ماضةةةلو -أ -ممرنةوما ةةة  مة نةةةا  لةةةا مةةةة :
 أخةةى  أحرمق أةةا أحممقةي   أمةة أح مإلدمنةاحكة   أرةل -مكةو.   أ  إنممل ةو   يةيل  حرةور    
رورن ر ليا مةو  أحمملنةرن    تانون ممجها طاميا ممايةي    مألحضانمها نذ  ممنون حرادرن ح نا  

  انهةةا ح  يذهةةا ممنةةانون  مةةا ممل ةةةو  ممايةةةي  مةةو أرةهةةا حمكةةان حرمةةان مر  مأل بةةالنيةةان  -ذمةة .  
 يا مما   ة ال مةيها نرو  ه   مملومد. مملومد ممنانون إم  مإلشارن

 43المادة 
مت ةةابجال ح ةةةا  مةةة  طةةة  ممجهةةا مملاارةةا مةةرى مم امةة  أن مةةا  ممقةةي   أحةةوملةجةةور  ةة   -

ماةصر   ةصل م أماحيو حرول طة  ممايةي  حصاةغ ه م مم ة   إم مة  ممشاص ممل ةو   يةيل   
ماةيو  ام ةة  نةون ممجةةم ممليةةر  أنحصجة   0 ااا ةا إثيا هةاح يةا أخةةى ةلكةو  أةا أحمماةقيا    أح
حممبنو ا مملنةرن م  حرمةان حمكةان حتومة  ح لةا ةجبةل طةة  ممايةةي  ميةاوهيا شةةما   ممنانونيةا   إمي 

 ةةاية   إخةةا مومةةا حصجةةور  30 قصةةر مةةرن مماوقيةةف مةةو  أنهةة   مت ذاقيةةا حت ةجةةور  ألحكةةامطينةةا 
 ةول موتذا  بر مناها  ه   مملرن. أنمو ممحات    ام ذاما خال ه   مملرن حت ةجور   ةا حاما

 44مادة 
  ليةيةةا مةاحنةةل مةةو  ةةوم ة  إةضةةاحا   إمةة ممايةةةي  أنهةةا  حارةةا  إميهةةا اةةيو مةجهةةا ممل ةةةو   إذم -

رك هةة م ممةةةنص  انةةوم شةةةح  ممايةةةي  مملةرةةو  مةهةةا  ةة  هةة م مميةةا  حرأ  أنةة  مةةو ممللكةةو  ةةرم
ممايةةةي   حرمةةر ميبةةاد ررمةةةر  إميةة ة ةةةف ممل ةةةو    خ ةةار مم ةةةف مم امةة  تاةةل ر ةة  مم ةةة  حم

 .مإلةضاحا  مةحرول مة  ه   
 45مادة 

مةةو أ بةةال مابةةردن هيكةةون  أحمةةو ذم  ممذبةةل  إمةةا بةةرد  طةيةةا  ممايةةةي  مةةو دحل مااةذةةا  إذم -
م ةيا   ل ةل حةصا  مةمةيا  ة  ذمة  اةة  رليةا مو مم ة يو مملاباترمو أن ةذرل    ه   م  ألي



أمكان ممايةي  مماحل نةيو ممةرحل ح ةارصخ حرةول مم ةيةا  حدررةا خ ةورن   خص مألمموةحف حمة   
 ممجةما  حمملكان مم ي مر  ال   .

 46مادة 
ممرحمةةا مم اميةةا  إمةة  حنةةوق ممغيةةة  يةةة   أحمةةا متحاذةةاق  حنةةوق ممجهةةا ممل ةةةو  مةهةةا ممايةةةي   -

 حمآلت   ةو  مو أرةها مما  حارها ممشاص ممل ةو   يةيل  نايجا مر  ا  ممجةصلا ممل  مألشيا 
مةرحمةةا  مألشةةيا مماةة   يةامر مةةة   حقينهةا ح يةةة  هة    مألشةةيا حرليةا  مر  انهةةامماة  م ةةابلةل  ة  

 أحهة ةة   أح بة ر  يةةيل   يةةا  مةو  ممشةاص  أحرةرر تةةةمر  املوم نةا مةة  ممايةةةي   إذممم اميةا 
مغيةة تةر م اية  حنوتةا مةة  م أحاانل ممرحما ممل ةو  مةها ممايةي    حإذمكان ممقي  مةي   مرم أم
 مإلرةةم م  هيج  ردها    متة  حتل ملكو ح ا مرارصف  بر متناها  مو مياشةةن   مألشيا ه    
 ممرحما مم اميا. إتةي    

 47مادة 
ة يو مملاباتةةرمو طينةةا ةذرةةل  ةة  طةيةةا  ممايةةةي  مةةو تاةةل ممجهةةا مملاارةةا مةةرى اةةل مةةو مم ةة -

 م ة .ممنانونيا ممةا  ن حتل  نرة  م مألحضان
 48مادة 

ممايةةةةةي  ممجهةةةةا مم اميةةةةا  ةةةةام ةصل ممرنةوما ةةةة   نةمرهةةةةا  شةةةة ن  إميهةةةةا ااةةةةة ممجهةةةةا ممل ةةةةةو   -أ -
ح ةةة  حامةةةا ممناةةةول ةحةةةا  مم ةةةةف  0ممجقاةةة   أححصجةةة   يةةةا  طةةةة  ممةةةة   مم ةةةة  -ممايةةةةي .   

مةةةة  مم ةةةةف مم امةةة  أن مايةةةة  ممشةةةاص ممل ةةةةو   -ممايةةةةي .   مم امةةة  مةلةةةا  لكةةةان ح ةةةارصخ
مةةة  مةةةا  م ةةاام ممشةةةاص ممل ةةةةو   ةةة    ةةإذمررامةةة   ةةة  مماةةارصخ حمملكةةةان مملحةةةردمو مةةة م   نوم ةة ا

مومةا مةة  مماةارصخ مملحةرد مةايةةي  دحن  لامة  ع  30مة   بر مننضةا    مإل ةم مماارصخ مملحرد رار  
مومةةا مةةة  مماةةارصخ مملحةةرد مةايةةةي  حت ةجةةور  40بةةر مةةةحر مةةة    مإل ةةةم ةجةة   مألحةةوملح ةة  اةةل 
حامةةل  إذم -مماةة  ة ةةة  مةةو أرةهةةا ممايةةةي . د  مأل بةةال أحا  امايةةةي  مةةةن أخةةةى مةةو ممذبةةل ممل اميةة

 يةةةل  حرةة  مةةة  مم ةةةف رةةاح  ممباتةةا أن ةااةةة مم ةةةف  أحظةةةحف م ةةا ةاايا دحن  يةةةيل  
ح ة  هة   ممحةال   اةل نةةود ممذنةةن  آخةةمة  مرل   حصاذل مم ة ان  مألرلن م  تال مننضا     مألخة

   مةر مما خية. 
 49مادة 

 أحممايةةةةي   إميةة اةةان ممشةةاص ممل ةةةو   يةةةيل  محكومةةا مةيةةة  مةةرى مم ةةةف ممل ةةةو   إذم -أ -
م هام مةو رةصلةا غيةة ممجةصلةا مماة  طةة  مةو أرةهةا ممايةةي  حرة  مةة  هة م مم ةةف  إمي مورها  

يةةةةةي  حمن ةااةةةةة مم ةةةةةف مم امةةةة   نةةةةةمر  هيةةةة  ح نةةةةا مةشةةةةةح  رغةةةة  ذمةةةة  أن ةذرةةةةل  ةةةة  طةةةةة  مما
 يها    مماةرمو أ ح   مو مملةرو  مة

 



 48المادة 
مو ه   مت ذاقيا. ح   حاما ممناول م رل  يةي  ممشاص ممل ةو  حاة   ةاهة  محا لاة  مةرى   -

حصايةا  ةة  ع اةةان محكومةا مةيةة  حاة   ةذة  ممبنو ةةا مملحكةوم نهةةا حإذمممايةةي   إميةة مم ةةف ممل ةةو  
 0 إميهةةا)  عد ( مةةو مملةادن مملشةةار مماةةرمو  أحكةةامح  اةل  48هة   ممحامةةا مةا نرةةل مةية  مملةةادن 

ممشاص ممل ةةو  م تاةا مةل ةول أمةام مميةة ا   إر الت  حول أحكام ه   مملادن دحن أمكان -  
اايا  لجةةد أن  رةرر ممهيئةا ممنضة  إماد ة ممنضاايا مرى مم ةف مم ام  مةة  أن مابهةر رةةمحا 

 تةمرها  ش ن . 
 50مادة 

ضر ممشاص ممل ةةو   يةةيل   بةرمل  ة    ييةف ممذبةل   نمملاا مإلرةم م  حتا أثةا   ية   إذم  -
اانةل ممبةارةة مملكونةا مةجةصلةا  إذم إتمحا لاة   أح إمية موضون ممجةصلا  ا ةجور  ورية  م هةام 

 نا ييذها ممجرمر  ايي ممايةي .
 51مادة 

حيية   ةذية م  أحمحا لاة  حراييةا )حضةورصا(  أحممشةاص ممة ي  ةة    إمة ام  ت ةجور  وري  م هة  -
 ةم أي تير مة  حةصا  محكوما نها مو رةصلا  ا نا مة   ارصخ ممايةي  خاف  ة    أحمبنو ا  

اان ممشاص مملية  تر  إذم-أ -   ممحات  ممااميا: إتمما   ة  مو أرةها حممجةما  مملة ي ا نها 
مومةةا مةةةو  30حمةة  ةغةةادر خةةال  إميةةة مم ةةةف ممليةةة   إتةةةي يةا مماةةةةح  مةةو مةة  حةصةةا حح ةة أ يحةةل 
حم ةل مةة  ذمة  مم ةةف ممة ي  ةةل   شةة   إذم-خة  مة  حمةاد  اخايةار .     أحمة  نهاايا    مإل ةم 

مةو هة   مت ذاقيةا حمحضةة  42 نرة  طة  ررمةر مة نةا  امليةاةرم  مملةرةو  مةيهةا  ة  مملةادن 
أنةةة  أ يحةةةل مةةة    غةةةامممايةةةةي  حصشةةةار هيةةة   مماةةةرمد مليةةةة   شةةة ن ممشةةةاص م أتةةةوملتضةةةاا  ماضةةةلو 

 ممايةي .  إمي ممجها  مملاارا مرى مم ةف ممل ةو   إم رة  م اةن نر ام  ممذةرا مان
 52مادة 

أحةةر مم ةةة يو  إتةةةي ممناضةةيا  بنو ةةا  ةةاميا مةحةصةةا ملةةرن  نةةل مةةو  ةةةا  ةة   مألحكةةامةجةةور  ةذيةة   -
حم ةةةل مةةةة  ذمةةة   إذممةةةة  طةةةة  مم ةةةةف ممةةة ي أرةةةرر ممحكةةة   مملورةةةود هيةةة  مملحكةةةوم مةيةةة  نةةةةا 

  ةف ممل ةو  مرة  مماةذي .مملحكوم مةي  حمم
 53مادة 

ممايةةي  مماة   ةا   إرةم م  ممايةي  رليا مملرارصف مملاة يا مة   إمي ماحلل مم ةف ممل ةو    -
ع ممايةةي   إميمم ةف ممل ةو   إتةي مةحر ممشاص خار   فمرارص وق أرمضي  حصاحلل مم ام  

لكةةةان ممةةة ي اةةةان هيةةة  حتةةةل مم إمةةة  لةةةا ماحلةةةل مم امةةة  رليةةةا مرةةةارصف مةةةودن ممشةةةاص ممليةةةة  
 حك  ناةم   . أحثال مرم مي حميا   إذم يةيل  

 



 54مادة 
 إميهةةا شةةاة  موم نةةا ممرحمةةا ممل ةةةو   2 نةةةن  51 ا ةةا ةا  ممحامةةا مملةرةةو  مةيهةةا  ةة  مملةةادن  -

 إمة دحما ثام ا ح ور  ممرحمةا مم اميةا طةيةا   إم   إميهاشاص مملية   مةيلا  مةرحما مم اميا نايةي  مم
 مرحو ا  رورن مو مملياةرم  مملنرما مو ممرحما مم ام ا. إميهاما ممل ةو  ممرح 

 55مادة 
أي مةهلا ماة أرمضيها حذم  نةا   إم  وم ل ال مو ممرحمايو مة  مةحر ممشاص مملية    -1  -

رنةوما ةة  حصجةة  أن ةكةةون مم ةةة  م صةةرم  امليةةاةرم  ممارمةةا  ةةام ةصل مم إميهةةامةةة  طةةة  مورةة  
   حاما م اارمم مم ةق ممجوصا   -2ممايةي .   إم   دي    أنمابةل  جةصلا ةلكو   ةمألمأن   إلثيا  
م  ةكو مو مملنةةر هاةو  مم ةااةن  نةوم ممرحمةا مم اميةا   خ ةار ممرحمةا   إذم-أ  -مآل يا:  مألحكام ايا  

 نةةةن )أ(  42ا منةةةرن حرةةود ممليةةاةرم  مملةرةةو  مةيهةةا  ةة  مملةةادن مماةة   ةةاباة مم ةةااةن  ضةةا ه
 إمية طةة  ممحةي  ممل تةل مملشةار  أثةار  مألخ ةارممهاو  متضة ةمري  اة ة  مةة  هة م    ح   حاما

اةةان مةةو مملنةةةر هاةةو  مم ةةااةن  إذم-ح ورةة  ممرحمةةا مم اميةةا طةيةةا مادةةا  ةةاملةحر.    42 ة  مملةةادن 
اانةةل  إذم ةة  حامةةا مةةا  -3هةة   مملةةادن.  ألحكةةام ةةاملةحر طينةةا حرةة  مةةة  ممرحمةةا أن  نةةرم طةيةةا 

 يةةةةي  ممشةةةاص هيجةةةور   ريةةةل  مألخةةةى و  مةهةةةا مملوم نةةةا مةةة  مملةةةةحر   ةةةة  هةةة  ممرحمةةا ممل ةةةة
 تضا  ه   ممرحما مو ممذضل    أمة .   ةاه مملةحر حا  

 56مادة 
. إتةيلهاممايةي  مة    م  إرةمرلةا مملرةح ا  ممةاشئا مو   إميها احلل ممرحما ممل ةو     -1  -
و مةةةحر ممشةةاص مةةة  أرم ممرحمةةا ممل ةةةو   احلةةل ممرحمةةا مم اميةةا مملرةةةح ا  ممةاشةةئا مةة -2

 مملةحر.  إميها
 الفصل السادس 

 إليهاتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدولة التي ينتمون 
 57مادة 

درن مةرى محةر مماةةرمو مملاباتةرمو  ة  ممجةاايا )ممجقمايا( مميا ةا ححمريةا مماةذية  ممرةا  مألحكام ةذ     -
 إذممو ةل ةة   أحمةي  مالابا  جةييا ذم  مماةر نةا  مة  طة  اان مملحكوم    إذم  مألخةمماةر    إتةي 

أن   ةةون ممجةصلةةا مماةة  ةيةةاةر مةيهةةا مم ةةة  مباقيةةا مةيهةةا  لورةة   -أ - ةةو ة  ممشةةةح  ممااميةةا:
مملةةرن  أحم نهةةا  ةةاميا مةحةصةةا ت  نةةل مةةر ها أن   ةةون ممبنو ةةا مملحكةةو - شةةةصا اةةل مةةو ممةةرحمايو.   

أن   ةةون ممبنو ةةا مةةو أرةةل  بةةل مباتةة  مةيةة  مةةرى -اةذيةة  مةةو  ةةةا.  ممنانةةةا مة أحمملايقيةةا مةهةةا 
 مم ةف ممل ةو  مماةذي  مرة   بنو ا  اميا مةحةصا ت  نل مر ها مو  ةا. 

 
 



 58مادة 
ك  مدمن  رادر أحةر مومطةيهةا حصكةون   ي ح مألخةى  ا ة ال مو ممرحمايو مملاباتر يو ممرحما    -

ت ذاقيا.  حيص مميةة ا  مملبةيةا  ة  ممرحمةا ممرةادر مةهةا ممةنل طينا مه   م  إرةم مو ش ن  رومر  
مملااحةا مةة  مةو أن ةحرةةل   اإلمكانيةةاممحكة  أي مةومطو مةرحمةةا متخةةى محكومةةا مةية   حكةة   ةا  

ةحلل رةييا  ماةذي  منو ا  هي . حصابيو أن مماةر مم ي  إم طينا مشةح  ه   مت ذاقيا ع مة  ننة   
 ممرحمايو  ش ن طة  ممةنل.  إحرىتةمر  ررر  ةا ة مملحكوم مةي  ااا ا  كل 

 59مادة 
ممةةةرحمايو  ةةةةى أنةةة  مةةةو شةةة ن ممةنةةةل  إحةةةرىاانةةةل  إذم-أ -ةكةةةون ننةةةل مملحكةةةوم مةيةةة  مة وضةةةا  -

ممجوهةصةا مةوامهةا  ممليةاد  آح يهةا ممبامةا  مآلدم   آحنوامهةا ممبةام  أحأمةهةا   أحمملياب  يةياد ها  
اانةةل ممبنو ةةا تةةر مننضةةل  لضةة  مملةةرن طينةةا  إذم-أةةةا مرةةامي أخةةةى أ ا ةةيا.    ومهةةممنةةانون  

اةان  أذم -اانل ممجةصلا مما  حك  مو أرةها رةصلا ميكةصا. د  إذم -ماشةصا أي مو ممرحمايو.  
 رادرم مو محكلا ميكةصا.  مإلدمناحك  

 60مادة 
لحكةةةوم مةيةةة  ممبذةةةو ممبةةةام ممرةةةادر  ةةة  أي مةةةو مماةةةةرمو الةةةا ةيةةةةي مةيةةة  ممبذةةةو ةيةةةةي مةةةة  مم -

   ممرادر مو ممجها مملاارا    مماةر مم ي أررر ممحك .مماا
 61مادة 

مماةذيةة  ت  أميةة اةةان نوةةام  ةذيةة  ممبنو ةةا مةةرى مماةةةر ممل ةةةو   إذم-أ -ةجةةور ر ةة  طةةة  ممةنةةل: -
اانةةل مميةةة ا  مملبيةةةا  ةة  ممرحمةةا  إذم-   0  ممحكةة  ماذةةل حنوةةام مماةذيةة  مةةرى مماةةةر ممرةةادر هيةة

  اشةةة هامماةة   مإلرةةةم م  حتةةف  أحممجةاايةةا  مإلرةةةم م    مةةرم  حةصةة  ممل ةةةو  مةةرمها مماةذيةة  تةةةر 
 إلرةةةةم م  محةةةا  مإلدمنةةةامماةةة  رةةةرر مةهةةةا حكةةة   مأل بةةةالاانةةةل  أذم -  0ذم هةةةا  مأل بةةةال يةةةا  

مةة  ةيةةرد مملحكةةوم مةيةة  ممليةةامغ حممغةممةةا   إذم - . د رةاايةةا  ياشةةةها ممرحمةةا ممل ةةةو  مةةرمها مماةذيةة
 مملاميا أةا اانل طايباها مملحكوم نها مةي .  حمألحكامبوصضا  حمملرارصف ممنضاايا حمما

 62مادة 
  ةون ممبنو ةا مملحكةةوم نهةا حمريةةا مماةذية  مياشةةةن  ة  ممرحمةةا ممل ةةو  مةةرمها مماةذية   امةيةةيا  -1 -

اانل ممبنو ا مملحكوم نها مو حية   إذم -2مرحما مما  أررر  ممحك . مةشل مملاين  مةاةذي     م
ع ذم هةةةا مأل بةةةالر ها أشةةةر مةةةو  ةةةة  مملنةةةةرن  ةةة  تةةةانون ممرحمةةةا ممل ةةةةو  مةةةرمها مماةذيةةة  طايباهةةةا حمةةة

 ةةقل  امبنو ةا  أح ةاميا مةحةصةا  أخةةى  ياارل ممية ا ممنضاايا مملاارا نها هة   ممبنو ةا  بنو ةا 
 ممومر  مما ايل تانونا.  مألتر ممحر   إم 

 63مادة 
 مماةذي .  آثارمما  أررر  ممحك  نةا  مة  طةاها  ااة ممرحما ممل ةو  مرمها مماةذي  ممرحما  -



 64مادة 
مماةذيةة  مملبلةةول نهةةا مةةرى مماةةةر طامةة  مماةذيةة  مةةة  أن  ارةة   ألنولةةامةةا   ةذيةة  ممبنو ةةا طينةةا  -

 اط  حما تضا  مملحكوم مةي  مو أرل ممجةصلا ذم ها.) ةقل ( مةها مرن مماوقيف )ممحي ( متحاي
 65مادة 

ممةوةةةة  ةةة  ممحكةةة    إمةةةادنرر  ممحكةةة  ححةةةرها  امذرةةةل  ةةة  أي طةةةة   اةةةاص ممرحمةةةا مماةةة  أرةةة -
 . اإلدمناممرادر 

 66مادة 
 أحممرحمةا ممل ةةو  مةرمها مماةذية    ةةا تةةمرم   إ  ةا  حيص ممرحما مما  أرةرر  ممحكة  دحن  -1  -

 ةهة   -2 بضةها.  أح ةذية  ممبنو ةا اةهةا  إنهةا ةكون مو شة نها  إتةي مياشة ها       لل   إرةم م  
ةكون مو شة ن   إرةم  أح  ي تةمر  إخ ارهاية ا  مملاارا    دحما مماةذي   ةذي  ممبنو ا  ور مم

  جةصر ممبنو ا مو تانةياها مةاةذي . 
 الفصل السابع

 اإلجراءات
 67مادة 

حصوضةةي هيةة  شارةةيا مملحكةةوم مةيةة  حمحةةل حييةة   ةة  دحمةةا  0 ةةا ةنةةرم طةةة  طةةة  ممةنةةل ااا -
 أحماضةلو موم نةا مملحكةوم مةية    ةإتةمرحصكةون مرةحو ا  0مماةذية   حمحل أتاما   ة  دحمةا  مإلدمنا

 مل ةا مة  ننة . 
 68مادة 

رةورن ر ةةليا  أح  اإلدمنةامةحكة  ممرةادر  مألرةةيادحمةا مماةذية  ممةيةاا  إمة  مإلدمنةا ة ةل دحمةا  -
هةا ظةحف ممجةصلةا حرمةان حمكةان مر  ان مإلمكانح وضي ترر   0ح  ار تانةيا ممحك  مةاةذي     0مة   

ح و ة ال مملبةوما  ممضةحرصا مو مملرن مملايقيا ممومريا مماةذي  مو ممبنو ا   0ححرذها ممنانون   
مةبنو ةةا ع حاةة م  مةةو  إننةةا  حمةةرن ممحةةي  متحايةةاط  مماةة   ةة  تضةةا ها حمةةا  ةةال  نةصةةة  مةةو  0
مماةذي  .  حيص دحما مإلدمناتال ح بر ممة ل  حك   مإلدمنااريا مملحكوم مةي  حمية      دحما ش

 مأل بةالمةبنو ةا مملنةةرن  ة   شةةصبها مةو  مألترة مةلا تاةل تاةول طةة  ممةنةل  امحةر  مإلدمنادحما  
يةا مالكيةهةا مةو ممرحمةا متخةةى غيةة ااه إميهةاممرحمايو أن مملبةوما  ممةومردن   إحرىرأ     إذمذم ها.  

 ممضةحرصا.  مإلضاهيامو   ايل ه   مت ذاقيا   ة  مملبةوما  
 69مادة 

 .ة ل طةيا  ممةنل مو حرمرن ممبرل    مماةر تخة  -
 
 



 70مادة 
ح  ون موتبةا  . ررمل  إرةم م  حمملياةرم  مملة ةا طينا مه   مت ذاقيا مو أةا   مألحرمق بذ     -

 ا.مةيها حمااوما  اا   ممجها مملاار
 71مادة 

ة    ةةةةون مرةةةةارصف ممةنةةةةل مةةةةة  مةةةةا ل ممرحمةةةةا مماةةةة   نةةةةرمل   ةةةةة  ممةنةةةةل ع حمةةةةا ذمةةةة   يةةةةا  -
ممةنل مة  ما ل   أثةا ممرحما متخةى. حصكون  و ية ممحةم ا   إتةي مملرارصف مما  أنذنل اةها    

ممرحمةةةةا مماةةةة   احلةةةةل مرةةةةارصف ممةنةةةةل حت ةجةةةةور مرحمةةةةا مماةذيةةةة   ةةةة ي حةةةةال ع أن   ةةةةة  م ةةةةاةدمد 
 مملرارصف مما  أنذناها ماةذي  ممبنو ا حمةمقيا مملحكوم مةي . 

 الباب الثالث 
 ية ختام أحكام

 72مادة 
مماةة  ما ةاهةةا د ةةاورها ميةةةصان  مإلرةةةم م   اةةةغ اةةل مةةو ممةةرحمايو ممرحمةةا متخةةةى  ا ةةا لال  -1 -

 -2كةةان ذمةة .  ةةور أم مإلرةةةم م  مملابةنةةا  ا ةةا لال هةة    مإلخ ةةارم  حصةةا   يةةادل  0هةة   مت ذاقيةةا 
 -3. مإلخ ةارم  ه    ةأخةبلل نه   مت ذاقيا ممايارم مو مميوم مألحل مةشهة مم ان  ماارصخ م اام 

ممرحمةةا متخةةةى نةة م   ةةام ةصل   ةةإنا هةة   مت ذاقيةةا  ةة  أي حتةةل  إنهةةا ةجةةور آلي مةةو ممةةرحمايو 
ع  اننضةا   ةةا مةو اماع    ه   ممح متناهاحصيةي  0  اإلنها ااان     إخ ارممرنةوما    لور   

مماوقيةا مةة  هة   مت ذاقيةا مة  ذم   ة   حإشهادم. إمي مملشار  مإلخ ار ارصخ  ةن  ممرحما متخةى  
مةةو رانةة  مل ةةة  ممحكةةومايو مملذوضةةيو  ةة  ذمةة . مةةو حكومةةا ممللة ةةا مألردنيةةا ممهاشةةليا مةةو 

كبا محلةةر ملةةرح  حكومةةا رلهورصةةا مرةةة ممبة يةةا حرصةةة ممبةةرل حرصةةة ممبةةرل مملياشةةار رصةةام ممشةة
 م يا


