
اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية  
 والتجارية واإلدارية 

 إن المملكة المغربية والمملكة اإلسبانية،
 

 رغبة منهما في تنمية وتمتين عالقات الصداقة التقليدية والتعاون الدولي بين البلدين؛ 
 

االعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من شأنه تعزيزز الققزة المتباةلزة بزين  اعتبارا إلى أن إقرار نظام
 المؤسسات القضائية للبلدين ؛ 

 
قررتا إبرام اتفاقية التعاون القضائي في الماةة المدنية والتجاريزة واإلةاريزة واتفقتزا علزى المقتضزيات 

 التالية:
 

 القسم األول
 مقتضيات عامة 

 اللجوء إلى المحاكم 
 1المادة 

يكزز ن لرعايززا ةولززة علززى تززراأل الدولززة االززرء، حززة فززي اللجزز ل حاريززة وسززه لة إلززى الماززا   سزز ال 
 اإلةارية أو القضائية من أجل تتبع حق قه  ومصالاه  والدفاع عنها. 

 
 في كفالة التقاضي  

  2المادة 
ئية لززدء إن رعايززا أحززد النززرفين المتعاقززدين سزز ال يززان ا وززالبين أو لصزز ما أمززام السززلنات القضززا

الدولة االرء فزي المز اة المدنيزة والتجاريزة واإلةاريزة يعفز ن مزن أيزة يفالزة أو إيزداع تاز  أ  اسز  
  ان، ول  في حالة عدم وج ة م ون أو مقر إقامة له  على تراأل الدولة االرء. 

 
 األشخاص االعتبارية 

  3المادة 
 –م للدولززة التززي أقيمزز  بهززا الززدع ء مززع مراعززاة النظززام العززا –إن مقتضززيات هززذت االتفاقيززة تنبززة 

على ااشخاص االعتبارية التي أسس  وفة أحكام قان ن أحد النرفين المتعاقدين والم ج ة مقرها  
 االجتماعي ف ق تراأل النرف اآللر. 



  4المادة 
تعززين فزززي إوزززار هزززذت االتفاقيزززة ولارتزززا العززد  حالمملكزززة المغربيزززة والمملكزززة اإلسزززبانية حصزززفتهما  -1

 مريزية ؛ سلنة 
 
 عند تغيير في تعيين السلنة المريزية يشعر حمذيرة يل ورف متعاقد النرف اآللر ؛  -2
 
 يصبح هذا التغيير سار  المفع   إذا ل  يقدم أ  اعتراض عليه من قبل النرف اآللر.  -3
 

 في المساعدة القضائية  
  5المادة 

  النرف اآللر من المساعدة القضائية يستفيد رعايا يل ورف من النرفين المتعاقدين أمام ماا 
ويزززذا اإلعفزززال مزززن الرسززز م والمصزززاريو القضزززائية المخ لزززة لرعايزززا تلززز  الدولزززة اعتبزززارا ل  زززعيته  

 الشخصية والمالية والعائلية وفة نفس الشروط. 
 

تسل  الش اهد المقبتزة لعزدم يفايزة المز ارة الشخصزية وال  زعية العائليزة والماليزة لنالبهزا مزن وزرف 
 لنات مال مسكنه أو مكان إقامته. س
 

تسززل  هززذت الشززهاةة مززن وززرف السززلنة الدبل ماسززية أو القنصززلية المختصززة ماليززا إذا يززان المعنززي 
 حاامر يقي  بدولة ألرء. 

 
يمكزززن للسزززلنة القضزززائية المزززدع ة للبززز  فزززي ولزززل المسزززاعدة القضزززائية الاصززز   علزززى معل مزززات 

 هذت الشهاةة. تكميلية لدء سلنات الدولة التي سلم  
 

 القسم الثاني 
 التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية 
 األوراق القضائية وغير القضائية واإلنابات القضائية  

  6المادة 
ترسززل ااوراق القضززائية وايززر القضززائية فززي المزز اة المدنيززة والتجاريززة واإلةاريززة ويززذا اإلناحززات  -1

مززن وززرف السززلنة المريزيززة للنززرف النالززل إلززى السززلنة المريزيززة للنززرف القضززائية إمززا مباشززرة 
 المنل أل وإما ب اسنة القناة الدبل ماسية ؛ 



 يجل أن تشير التبليغات واإلناحات القضائية إلى ما يلي :  -2
 

 أ( السلنة القضائية التي صدرت عنها ؛ 
 

علززة اامززر حأشززخاص اعتباريززة أل( ه يززة وصززفة ومهنززة ااوززراف وعنززد االقتضززال جنسززيته  وإذا ت
 تبيان عناوينه  التجارية ومقاره  االجتماعية ؛ 

 
 ج( سكنى أو إقامة أو عن ان يل ورف بدقة ويذا نفس البيانات عند وج ة ممقليه  أو ةفاعه  ؛ 

 
ة( ن عيزززززة التبليغزززززات واإلناحزززززات القضزززززائية وم  ززززز عها، ون عيزززززة اإلجزززززرالات المنلززززز أل اتخاذهزززززا 

 نبغي ورحها على الشه ة عند االقتضال ؛ وااسئلة التي ي
 

و( البازززن عزززن العنززز ان المضزززب ط قزززدر اإلمكزززان مزززن وزززرف السزززلنة المنل بزززة إذا يزززان عنززز ان 
 الشخص المعني حاامر اير مبين بدقة أو اير صايح. 

 
إذا يان  السلنة المنل بة اير مختصة فإنها ت جه تلقائيزا ال ييقزة إلزى السزلنة المختصزة وتشزعر 

 نة النالبة بذل . السل
 

 تبليغ األوراق القضائية وغير القضائية  
  7المادة 

يرفزززة ولزززل تبليزززق النزززي القضزززائي أو ايزززر القضزززائي حال ييقزززة المنلززز أل تبليغهزززا وينجزززز اإلجزززرال 
 ب اسنة السلنة المختصة وبقا لتشريع الدولة المنل بة. 

 
  8المادة 

عليها في الفقرة القانية من هذت الماةة، يما يمكن أن ينلل التبليق حإحدء النرق المنص ص   -1
يمكززن أن ينلززل أيضززا حصززفة احتياويززة فززي الاالززة التززي يتعززذر فيهززا التبليززق العززاة  إذا لزز  يقبززل 

 المبلق له ال ييقة حصفة إراةية ؛ 
 
إذا تعلة اامر بتبليق ويائة ممايلة تق م السلنة المنل بة حالتبليق حإنجال اإلجرال وفزة أحكزام   -2
 ان نها الداللي أو وفة مقتضيات مناحقة لقان نيها وذل  حنلل صريح من ورف النالل ؛ ق



 تك ن ص ائر هذا التبليق على عاتة النالل.  -3
 

  9المادة 
إذا ل  تنلل الدولة النالبة صراحة تبليق الني وفزة ااشزكا  المنصز ص عليهزا فزي الفقزرة القانيزة 

ا تعزذر إنجززال التبليزق حالتسززلي  العزاة  وفززة مقتضزيات المززاةة مززن هزذت االتفاقيززة أو إذ  8مزن المزاةة 
، فإن الدولة المنل بة ترجع في أقرأل اآلجا  ال ييقة إلى الدولة النالبة وتبين لها ااسباأل التي 7

 حال  ةون إنجال هذا التبليق. 
 

   10المادة 
ب اسنة تصريح مزن  يت  إيبات التبليق ب اسنة وصل مؤرخ وم قع عليه من ورف المرسل إليه أو

 السلنة المنل بة التي عاين  واقعة وشكل وتاريخ التبليق. 
 

مززن  6ي جززه ال صززل أو التصززريح إلززى السززلنة المريزيززة للنززرف النالززل وبقززا لمقتضززيات المززاةة 
 هذت االتفاقية. 

 
   11المادة 

مباشززرة وةون أن ي جززه  –حززالرا  مززن أحكززام المزز اة السززاحقة  –يمكززن لكززل مززن النززرفين المتعاقززدين 
إ رات ب اسنة ممقليهما الدبل ماسيين والقنصليين التبليغات الم جهزة إلزى رعاياهمزا المت اجزدين فز ق 

 تراأل النرف اآللر. 
 اإلنابات القضائية  

   12المادة 
من هذت االتفاقية على تنفيزذ اإلناحزات القضزائية فزي  11و 10و 9و 8تنبة مقتضيات الم اة   -1

 تجارية واإلةارية ؛ الم اة المدنية وال
ت جه اإلناحات القضائية إلى السلنة المختصة من ورف السلنة المريزية للنرف المنلز أل،   -2

ايزززر أنزززه إذا اعتبزززرت السزززلنة المنل بزززة حأنهزززا ايزززر مختصزززة ت جزززه اإلناحزززة القضزززائية تلقائيزززا إلزززى 
 السلنة المختصة وتشعر بذل  النرف النالل. 

   13المادة 
نززززرفين أن ينفززززذ اإلناحززززات القضززززائية مباشززززرة ب اسززززنة أع انززززه الدبل ماسززززيين أو يمكززززن لكززززل مززززن ال

القنصليين وبدون أ  إ رات إذا يزان ااشزخاص الزذين يت جزل علزيه  إيزداع أو تقزدي  ويزائة يملكز ن 
 فقط جنسية النرف النالل. 



ذ فيهزززا تازززدة جنسزززية الشزززخص م  ززز ع اإلناحزززة القضزززائية وبقزززا لتشزززريع الدولزززة التزززي يجزززل أن تنفززز
 اإلناحة القضائية. 

تتضمن اإلعالنات أو التبليغات المتعلقة بتقدي  ويائة بيانات تفيزد صزراحة إلزى عزدم اسزتعما  أ  
 إ رات في تنفيذ اإلناحة القضائية. 

   14المادة 
يمكزززن للسزززلنة المنل بزززة أن تزززرفة تنفيزززذ إناحزززة قضزززائية إذا يانززز  تعتبزززر حسزززل تشزززريعها ايزززر 

مززن شززأنها أن تمززس حسززياةتها أو أمنهززا أو نظامهززا العززام. فززي يلتززا الاززالتين  مختصززة أو إذا يززان
 يتعين على النرف المنل أل إلبار النرف النالل مع بيان أسباأل الرفة. 

   15المادة 
يت جززل علززى السززلنة المنل بززة بنززال علززى ولززل صززريح مززن السززلنة النالبززة إلبززار هززذت االيززرة 

يتسنى للنرف المعني أن يتمكن من الاض ر شخصزيا إذا رازل  بتاريخ ومكان تنفيذ اإلناحة حتى
 في ذل  أو أن يمقله وييله وبقا للتشريع الجار  حه العمل في الدولة المنل بة. 

   16المادة 
ال يترتل على تنفيذ اإلناحات القضائية الاة في استرجاع مصاريو مهما يانز  وبيعتهزا مزا عزدا 

الخبزرة والتزي يشزعر النزرف النالزل حمبلغهزا ووبيعتهزا. وفزي   ما يتعلة حأتعاأل الخبرال ومصزاريو
هززذت الاالززة يتعززين علززى النززرف المنلزز أل أن يشززعر الجهززة المكلفززة حززالتلقي لززدء النززرف النالززل 

 حمبلق المصاريو التي يتعين تسديدها. 
   17المادة 

اآليار القان نية يما  تك ن إلجرالات تنفيذ اإلناحات القضائية وفقا لألحكام المشار إليها ساحقا نفس
 ل  ت  تنفيذها من ورف السلنة المختصة لدء الدولة النالبة. 

   18المادة 
 يجل أن ترفة اإلناحات القضائية بترجمة رسمية بلغة الدولة المنل بة. 

 إضفاء الصيغة التنفيذية  
 مصاريف ورسوم  

   19المادة 
حالصززيغة التنفيذيززة مباشززرة مززن قبززل  يمكززن أن ي جززه ولززل تززذييل مقززرر يتعلززة حمصززاريو المسززنرة

مزن اتفاقيزة الهزا   19و 18النرف المعني إلى السلنة القضائية المختصة وذل  وبقزا للفصزلين 
 . 1954المؤرلة في فاتح مارس 

 
 



   20المادة 
من اتفاقية الها  المشزار إليهزا  19إن التصاص السلنات التي تسل  ال يائة المبينة في الفصل 

 لفة ال ياتاج إلى إشهاة من ورف سلنة عليا. في الماةة السا
   21المادة 

إل زززفال قززز ة الشزززيل المقضزززي حزززه علزززى المقزززررات المتعلقزززة حالصززز ائر القضزززائية يت جزززل اإلةالل 
 حال يائة اآلتية : 

 وييقة يستخلص منها أن المقرر قد بلق إلى النرف المنفذ عليه ؛  -1
ن عاة  أو وعن حالنقة أو ال يمكن أن ينعن فيه شهاةة تقب  أن المقرر ل  يكن مال وع  -2

 حأ  ورية من هذت النرق. 
 القسم الثالث 

 االعتراف وتنفيذ األحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية  
   22المادة 

تكتسي ق ة الشيل المقضي حزه والقز ة التنفيذيزة فزي الدولزة االزرء ااحكزام القضزائية الصزاةرة   -1
ن إحززدء ماززا   الززدولتين المتعاقززدتين فززي المزز اة المدنيززة والتجاريززة واإلةاريززة حمززا فيهززا تلزز  التززي عزز

تمنح تع يضات عن المسؤولية المدنية لضاايا أفعا  جنائية وفة الشروط والشكليات المادةة في 
 هذا القس  ؛ 

 ال تنبة هذت االتفاقية على المقررات الصاةرة في الم اة اآلتية :  -2
 ( ال صايا والم ارين ؛ أ

أل( اإلفالس ومسنرة تصفية الشريات أو ايرها من ااشزخاص االعتباريزة المعسزرة والصزلح بزين 
 المدين والدائنين من نفس الدرجة ؛ 

ج( القزززرارات النزاعيزززة فزززي مزززاةة الضزززمان االجتمزززاعي وفزززة تعريفهزززا الززز ارة فزززي االتفاقيزززة المغربيزززة 
 ؛  1979ن فمبر  8جتماعي المؤرلة أل اإلسبانية المتعلقة حالضمان اال

 ة( التدابير التافظية واإلجرالات ال قتية اير الصاةرة في ماةة النفقة. 
   23المادة 

تك ن المقررات القضائية في الم اة المدنيزة والتجاريزة واإلةاريزة الصزاةرة عزن المازا   حزالمغرأل أو 
 حإسبانيا حجية الشيل المقضي حه ف ق تراأل البلد اآللر إذا ت فرت فيها الشروط التالية : 

 أن تك ن صاةرة عن ماكمة مختصة وفقا للق اعد المنبقة حالبلد الذ  صدرت فيه ؛  -1
 ن يت  حصفة قان نية استدعال ااوراف أو تمقيله  أو إيبات تغيبه  ؛ أ -2
أن يك ن المقرر قد ا تسل ق ة الشيل المقضزي حزه وأصزبح قزابال للتنفيزذ وفقزا لتشزريعات البلزد   -3

 الذ  صدر حه ؛ 



 أن ال يتضمن المقرر ما يخالف النظام العزام للبلزد الزذ  ولزل فيزه التنفيزذ وال حمبزاةو القزان ن   -4
الدولي الجار  حه العمل حالبلد المنل أل، يما ال يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صزدر بهزذا 

 البلد وا تسل حه حجية الشيل المقضي حه ؛ 
أن ال تك ن هناك منالعة رائجة بين نفس ااوراف وفي نفزس الم  ز ع معرو زة أمزام جهزة   -5

لماكمزززة التزززي أصزززدرت المقزززرر المنلززز أل قضززائية فزززي الدولزززة المنل بزززة قبزززل إقامزززة الززدع ء أمزززام ا
 تنفيذت. 

   24المادة 
ال يمكززن تنفيززذ المقززررات المشززار إليهززا فززي المززاةة السززاحقة جبززرا أو عززن وريززة اإل ززرات مززن وززرف 
سززلنات الدولززة االززرء، يمززا ال يمكنهززا أن تكزز ن م  زز ع أ  إشززهار أو أ  إجززرال حالتسززجيل أو 

إال حعززد اإلعززالن عززن قابليززة تنفيززذها فزز ق تززراأل الدولززة  التقييززد أو التصززايح حالسززجالت العم ميززة
 المنل بة. 

   25المادة 
يززت  تنفيزززذ المقززرر القضزززائي بنزززال علززى ولزززل يقدمززه النزززرف المسزززتفيد ب اسززنة السزززلنة المختصزززة 
المنل أل منها التنفيذ )الماكمة االبتدائية في يلتا الدولتين( وذل  وبقا لقان ن البلزد الزذ  قزدم فيزه 

   النلل.
 تخضع مسنرة ولل التنفيذ لقان ن البلد الذ  ولل فيه. 

 
   26المادة 

تقتصززر الماكمززة المختصززة علززى الباززن فيمززا إذا يززان المقززرر المنلزز أل تنفيززذت مسززت فيا للشززروط 
لتكز ن لزه حجيززة الشزيل المقضزي حزه، وتقز م تلقائيزا بهزذا الباززن  23المنصز ص عليهزا فزي المزاةة 

 وتقب  نتيجته في المقرر. 
للماكمززة المختصززة إذا قبلزز  التنفيززذ أن تززأمر إن اقتضززى الاززا  حاتخززاذ التززدابير الاللمززة إلشززهار و 

 المقرر ال ارة من البلد اآللر يما ل  يان صاةر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذت. 
 ويمكن أيضا أن يعنى التنفيذ جزئيا لبعة مات يات المقرر المذي ر. 

   27المادة 
مقززرر التنفيززذ علززى جميززع الخصزز م فززي الززدع ء المنلزز أل تنفيززذ الاكزز  فيهززا وعلززى  يسززر  مفعزز  

مجم ع التراأل المنبقة فيه هذت المقتضيات. ويسمح يذل  للاك  الزذ  أصزبح نافزذا حزأن تكز ن لزه 
ابتدال من تاريخ الاص   على مقرر التنفيذ فيما يخص إجرالات التنفيذ نفس اآليار يمزا لز  يزان 

 مة التي أعن  التنفيذ في تاريخ الاص   عليه. صاةرا عن الماك
 



   28المادة 
يتعين على النرف الذ  ياتج حما لمقرر قضزائي مزن حجيزة الشزيل المقضزي حزه أو الزذ  ينلزل 

 التنفيذ أن يدلي حما يلي : 
 أ( نسخة من المقرر تت فر على الشروط الاللمة لرسميتها ؛ 

 أل( أصل وييقة تبليق المقرر ؛ 
 يتاحة الضبط للماكمة تقب  أن المقرر ل  يكن م   ع تعرض أو استئناف ؛  ج( شهاةة من

 ة( نسخة مصاةق عليها من االستدعال الم جه للنرف الماك م عليه غيابيا. 
   29المادة 

يعترف حالمقررات التاكيمية الصاةرة حصفة قان نية في إحدء الدولتين في الدولة االرء، ويمكزن 
إذا يانزز  لا ززعة  23ذ إذا اسززت ف  الشززروط المنصزز ص عليهززا فززي المززاةة أن تصززبح قابلززة للتنفيزز

 لها وإذا ت فرت أيضا الشروط التالية : 
 أن يسمح قان ن الدولة المنل أل فيها التنفيذ تس ية النزاع عن ورية التاكي  ؛  -1
 أن يك ن المقرر التاكيمي أصبح نهائيا وصاةرا تنفيذا لشرط أو لعقد تاكي  صايح ؛  -2
إذا مزززنح العقزززد أو الشزززرط التاكيمزززي االلتصزززاص إلزززى الماكمزززين وفقزززا للقزززان ن الزززذ  صزززدر  -3

 حم جبه المقرر. 
 تنفذ المقررات التاكيمية وفة نفس اإلجرالات المنص ص عليه في الم اة الساحقة. 

   30المادة 
فزي البلزد اآللزر مزن  إن الماررات الرسمية القابلة للتنفيذ فزي أحزد البلزدين يعلزن عزن قابليزة تنفيزذها
 ورف الماكمة المختصة تبعا لقان ن البلد الذ  يجل أن يباشر فيه التنفيذ. 

وتناصزززر مهمزززة الماكمزززة فزززي التأ زززد مزززن يززز ن المازززررات تشزززتمل علزززى يزززل الشزززروط الضزززرورية 
لرسزززميتها فزززي البلزززد الزززذ  أنجززززت فيزززه، ومزززا إذا يانززز  المقتضزززيات م  ززز ع التنفيزززذ ال تتنزززافى مزززع 

 لعام للبلد المنل أل فيه التنفيذ أو مع مباةو القان ن المنبقة في هذا البلد. النظام ا
   31المادة 

ال تنبة مقتضيات الم اة ال ارةة في هزذا القسز  فزي أيزة حالزة مزن ااحز ا  علزى ااحكزام الصزاةرة 
  في إحدء الدولتين في م اجهة حك مة الدولة االرء أو في م اجهزة أحزد م يفيهزا حشزأن اافعزا

 التي قام ا بها أينال مزاولته  لمهامه . 
وال يمكن أن تنبة يذل  على ااحكام التي يك ن تنفيذها مخالفا لالتفاقيات والمعاهدات المعمز   

 بها في الدولة المنل أل فيها. 
 
 



   32المادة 
سزية ال تنبة الق اعد التشريعية التي تجعزل مازا   إحزدء الزدولتين المتعاقزدتين مختصزة حسزبل جن

النالززل فقززط فززي النزاعززات المتعلقززة حااللتزامززات الناتجززة عززن عقززد أو جناززة أو شززبه جناززة علززى 
 رعايا الدولة االرء في الااالت التالية : 

 إذا يان م ون المدعى عليه أو مال سكنات في بلدت ؛  -1
 إذا يان االلتزام قد نشأ أو أصبح قابال للتنفيذ في بلد المدعى عليه.  -2

 هذت المقتضيات تلقائيا من ورف ماا   يل من الدولتين. تنبة 
 القسم الرابع  

 المعلومات القانونية  
 مقتضيات عامة  

   33المادة 
يتعهززد النرفززان المتعاقززدان بتبززاة  المعل مززات حزز   تشززريعاتهما واالجتهززاةات القضززائية فززي المزز اة 

ة والتجاريزززة والتنظزززي  القضزززائي وبقزززا المدنيزززة والتجاريزززة واإلةاريزززة ويزززذا فزززي إوزززار المسزززنرة المدنيززز
 لمقتضيات هذت االتفاقية. 

ويتعهزززدان يزززذل  بتبزززاة  المعل مزززات حززز   االجتهزززاةات القضزززائية المتعلقزززة حازززاالت معينزززة ويزززذل  
 حخص ص أية معل مة قضائية. 

 تبادل المعلومات في مجال التشريع 
   34المادة 
تبززاةال فيمززا بينهمززا وبنززال علززى ولززل معل مززات يجزز ل للسززلنة المريزيززة فززي يززل مززن الززدولتين أن ي
 . 33حشأن تشريعاتهما في الم اة المشار إليها في الماةة 
   35المادة 

يتعين أن يك ن ولل المعل مات صاةرا عن سلنة قضائية أو من السلنة المكلفة حالب  في مزنح 
 المساعدة القضائية إذا تعلة اامر بها. 

 
   36المادة 

ل المعل مزات السزلنة التزي صزدر عنهزا ويزذا نز ع القضزية، يمزا يبزين حكيفيزة يجل أن يتضمن ول
 ةقيقة النقط التي هي م   ع النلل في قان ن الدولة المنل بة. 

يرفة النلل حعرض عزن ال قزائع الضزرورية ت  زياا للسزؤا  حتزى يكز ن الجز األ صزاياا مناحقزا 
 هي  رورية لت  يح فا ء النلل. وةقيقا، ويمكن أن يضاف إليه نسخ من يل المستندات التي  



يمكززن حصززفة تكميليززة أن ينصززل النلززل علززى نقززط تخززص مجززاالت ايززر تلزز  المشززار إليهززا فززي 
 إذا يان  لها عالقة حالم ا يع ااساسية للنلل.  33الماةة 

 يمكن للنرف النالل أن ينلل معل مات إ افية إذا يان   رورية إلنجال ج احه. 
 

   37المادة 
 المعل مات التي تضمنها الج األ السلنة الصاةر عنها النلل ؛ ال تلزم  -1
 يتعين أن يك ن الج األ عن المعل مات المنل بة في أقرأل وق  ممكن ؛  -2
 ال تؤةء مصاريو عن الرة حالمعل مات المنل بة أ  يان ن عها.  -3
 

 القسم الخامس 
 موجز عقود الحالة المدنية والوثائق الرسمية  

   38المادة 
ه أحد النرفان للنرف اآللر بنزال علزى ولزل مزن سزلناته القضزائية وبزدون صز ائر أو رسز م ي ج

 ويائة أو م جزا من عق ة الاالة المدنية ته  م اوني النرف النالل. 
 

   39المادة 
إن مزز جز عقزز ة الاالززة المدنيززة المسززل  مززن سزززلنة مختصززة فزز ق تززراأل أحززد النززرفين المتعاقزززدين 

 مي ال يت قف على التصدية ف ق تراأل النرف اآللر. والممه ر حالناحع الرس
 

 القسم السادس 
 مقتضيات مشتركة  

 اإلعفاء من التصديق  
   40المادة 

تعفى من التصدية أو من أ  إجرال ممايل ال يائة الصاةرة عن السلنات القضزائية أو السزلنات 
اة ت قيعهزا أو مناحقتهزا االرء إلحدء الدولتين ويذا ال يائة التزي تشزهد حصزاتها وتاريخهزا وصز

 لألصل عند اإلةالل بها ف ق تراأل الدولة االرء. 
 

يجززل أن تكزز ن ال يززائة م قعزززا عليهززا مززن وززرف السزززلنة المختصززة حإصززدارها وممهزز رة حناحعهزززا 
الرسزمي، فززإن تعلززة اامززر بنسززخ يجززل أن يكزز ن مصزاةقا عليهززا حمززا يفيززد مناحقتهززا لألصززل، وفززي 

  ن مظهرها الماة  ياشفا عن صاتها. جميع ااح ا  يتعين أن يك



 
وفززي حالززة وجزز ة شزز  جززد  حزز   صززاة ال ييقززة يززت  التاقززة مززن ذلزز  ب اسززنة السززلنة المريزيززة 

 للبلدين. 
 

 اللغات والترجمات 
   41المادة 

 تارر السلنتان المريزيتان مراسالتهما بلغتهما وتضاف إليها ترجمة حاللغة الفرنسية. 
 

   42المادة 
لدولة المنل بة اإلناحات القضائية وااحكام الصاةرة حأةال ص ائر ومصزاريو الزدع ء تارر بلغة ا

وايرهززا مززن ال يززائة ويززذا ال يززائة المززدلى بهززا تأييززدا لنلززل المسززاعدة القضززائية وولززل المعل مززات 
 وملاقاتها يما ترفة بترجمة إلى اللغة الفرنسية. 

 
   43المادة 

 المختصة حكال البلدين. يصاةق على الترجمات من ورف السلنة 
 

 من هذت االتفاقية أةال أية ص ائر.  42ال يترتل عن ترجمة ال يائة المشار إليها في الماةة 
 

 القسم الرابع  
 مقتضيات ختامية  

   44المادة 
 يس ء يل نزاع ينشأ عن تنبية أو تأويل هذت االتفاقية عبر القناة الدبل ماسية. 

 
   45المادة 

ة حيز التنفيزذ مؤقتزا ابتزدال مزن تزاريخ الت قيزع عليهزا ونهائيزا فزي اليز م ااو  مزن تدلل هذت االتفاقي
 الشهر القاني الم الي لتاريخ آلر إشعار الستكما  اإلجرالات الدست رية المتنلبة في يال البلدين. 

   46المادة 
ي أ  وقزز  تبززرم هززذت االتفاقيززة لمززدة ايززر ماززدوةة ويمكززن لكززل مززن النززرفين المتعاقززدين إلغالهززا فزز

بت جيزززه إشزززعار يتزززابي حاإللغزززال للنزززرف اآللزززر ب اسزززنة القنزززاة الدبل ماسزززية، ويسزززر  مفعززز   هزززذا 
 اإللغال سنة حعد تاريخ اإلشعار المذي ر. 



 
 وإيباتا لذل  فقد وقعا مف  ا الدولتين المخ   لهما هذت االتفاقية.
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