اتفاقـيــة
تعــــــــاون

اتفاق تعاون بني اململكة العربية ال�سعودية
واململكة املغربية يف املجال الق�ضائي*

* �صدرت باملر�سوم امللكي ذي الرقم (م )65/وتاريخ 1428/7/24هـ وبقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم ()242
وتاريخ 1428/7/23هـ.

اتفاقية تعاون بني اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية يف املجال الق�ضائي

� َّإن اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية -انطالقاً من اتفاقية الريا�ض العربية
للتعاون الق�ضائي ،ودعماً للعالقات القائمة بينهما ،ورغبة منهما يف �إقامة تعاون متبادل
يف املجال الق�ضائي  -قد اتفقتا على ما يلي:
املادة الأولى:
تبادل املطبوعات والن�رشات والبحوث و�أعمال الندوات العلمية الدولية واملجموعات
التي تن�رش فيها الأحكام الق�ضائية ،واملعلومات املتعلقة بالتنظيمات الق�ضائية و�أ�ساليب
ممار�سة العمل الق�ضائي.
املادة الثانية:
تبادل املعلومات يف جمال ت�أهيل الق�ضاة ،وتنظيم الدورات التدريبية للعاملني يف
املجال الق�ضائي ،وزيارة الوفود الق�ضائية.
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املادة الثالثة:
تن�سيق املواقف يف املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك عند انعقاد اللقاءات الدولية
ذات العالقة.
املادة الرابعة:
يتمتع رعايا كل من الدولتني داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقا�ضي �أمام اجلهات
الق�ضائية ،للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم وتقدمي الطلبات واالدعاءات واال�ستئناف،
بال�رشوط واحلماية نف�سها املقررة ملواطنيها.
املادة اخلام�سة:
تطبق �أحكام املادة (الرابعة) على الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية ،املن�ش�أة �أو
املرخ�ص لها وفقاً لأنظمة �أي من الدولتني ،وب�رشط �أن يكون ت�أ�سي�سها والغر�ض منها ال
يخالفان النظام العام �أو الآداب العامة فيهما.
املادة ال�ساد�سة:
يتمتع رعايا كل من الدولتني داخل حدود الدولة الأخ��رى بحق احل�صول على
امل�ساعدة الق�ضائية� ،أ�سوة مبواطنيها يف الق�ضايا املدنية والتجارية والإدارية واجلزائية
والأحوال ال�شخ�صية وفقاً لأنظمتها.
املادة ال�سابعة:
ال تتقا�ضى �أي من الدولتني ر�سماً �أو م�رصوفاً عن �إر�سال طلبات امل�ساعدة الق�ضائية
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�أو تلقيها �أو البت فيها ،ويكون التحقق من هذه الطلبات والبت فيها على وجه
اال�ستعجال.
املادة الثامنة:
يجوز للجهات الق�ضائية لدى �أي من الدولتني احل�صول من اجلهات املخت�صة
لدى الدولة الأخرى على �صحيفة احلالة اجلنائية (ال�سجل العديل) لأحد املتخا�صمني
وال�شهود يف الأحوال التي ميكن �أن ت�ؤثر فيها على جمرى الق�ضية املنظورة �أمامها.
املادة التا�سعة:
حتدد وزارت��ا العدل يف الدولتني اجلهة املخت�صة التي تتلقى طلبات التعاون يف
مو�ضوعات هذا االتفاق وتعمل على تنفيذها ،وب�صفة خا�صة ما يلي:
�أ  -طلبات امل�ساعدة الق�ضائية ومتابعتها �إذا كان الطالب غري مقيم يف الدولة املطلوب
منها.
ب  -طلبات الإعالن والتبليغ والإنابات الق�ضائية.
املادة العا�شرة:
تر�سل طلبات الإعالن وتبليغ الوثائق والأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية -املتعلقة
بالق�ضايا املدنية والتجارية والإدارية والأحوال ال�شخ�صية املطلوب �إعالنها �أو تبليغها-
من اجلهة املخت�صة يف الدولة الطالبة �إلى اجلهة املخت�صة يف الدولة املطلوب منها تنفيذ
الإعالن �أو التبليغ وفقاً لنظامها� ،أو تر�سل �إلى الأ�شخا�ص املعنيني املقيمني يف �إحدى
الدولتني.
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املادة احلادية ع�شرة:
يجب �أن تت�ضمن الوثائق والأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية املطلوب �إعالنها �أو
تبليغها البيانات الآتية:
�أ  -اجلهة التي �صدرت عنها الوثيقة �أو الورقة.
ب  -نوع الوثيقة �أو الورقة.
ج  -اال�سم الكامل ،لكل من املطلوب �إعالنهم �أو تبليغهم ،ومهنة كل منهم،
وعنوانه ،وجن�سيته ،ومقر �إقامته ،واملقر القانوين لل�شخ�ص ذي ال�صفة
االعتبارية ،واال�سم الكامل ملمثله القانوين �-إن وجد -وعنوانه.
د  -مو�ضوع الطلب و�سببه.
املادة الثانية ع�شرة:
ال يجوز رف�ض تنفيذ طلب الإعالن �أو التبليغ وفقاً لأحكام هذا االتفاق �إال �إذا ر�أت
الدولة املطلوب منها ذلك �أن تنفيذه من �ش�أنه امل�سا�س ب�سيادتها �أو بالنظام العام فيها،
ويف هذه احلالة تلتزم الدولة ب�إبالغ اجلهة الطالبة بذلك فوراً مع بيان �أ�سباب الرف�ض.
املادة الثالثة ع�شرة:
�أ  -تقت�رص مهمة اجلهة املخت�صة لدى الدولة املطلوب منها ت�سليم الوثائق والأوراق
على ت�سليمها �إلى املطلوب �إعالنه �أو �إبالغه ،ويثبت الت�سليم بتوقيع املطلوب�إعالنه �أو �إبالغه على �صورة الوثيقة �أو الورقة وتاريخ ت�سلمها� ،أو ب�إفادة تعدها
اجلهة املخت�صة تو�ضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخه وال�شخ�ص الذي
�سلمت �إليه ،وعند االقت�ضاء يو�ضح ال�سبب الذي حال دون التنفيذ ،وتر�سل
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�صورة الوثيقة �أو الورقة التي وقع عليها املطلوب �إعالنه �أو �إبالغه �أو الإفادة
املثبتة للت�سليم �إلى الدولة الطالبة مبا�رشة.
ب  -ال يرتتب على �إعالن الوثائق والأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية �أو �إبالغها
للجهة املطلوب �إليها الإعالن �أو التبليغ� ،أي ر�سم �أو م�رصوف.
املادة الرابعة ع�شرة:
للجهة الق�ضائية يف �أي من الدولتني �أن تطلب من الأخرى �أن تقوم نيابة
عنها ب���أي �إج��راء ق�ضائي يتعلق بدعوى قائمة �أمامها ،وب�صفة خا�صة �سماع
ال�شهود وتلقي تقارير اخلرباء ومناق�شتهم و�إجراء املعاينة وطلب حتليف اليمني،
وذلك يف �سائر الق�ضايا املدنية والتجارية والإدارية واجلزائية ،وق�ضايا الأحوال
ال�شخ�صية.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
ي�شتمل طلب الإنابة على البيانات الآتية:
�أ  -ا�سم اجلهة ال�صادر عنها ،واجلهة املطلوب منها التنفيذ �إن �أمكن.
ب  -ا�سم املدعي واملدعى عليه وهويتاهما وعناوينهما.
ج  -مو�ضوع الدعوى ،وبيان موجز لوقائعها.
د  -الأعمال �أو الإجراءات الق�ضائية املطلوب �إجنازها.
هـ � -أ�سماء الأ�شخا�ص املطلوب �سماع �شهادتهم وعناوينهم.
و  -تاريخ الإنابة.
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
تلتزم كل من الدولتني بتنفيذ طلبات الإنابة الق�ضائية التي ترد �إليها وفقاً لأحكام هذا
االتفاق ،وال يجوز لها رف�ض تنفيذها �إال يف احلالتني الآتيتني:
�أ � -إذا كان الطلب متعلقاً بجرمية تَ ُعدها الدولة املطلوب منها التنفيذ جرمي ًة ذات
�صبغة �سيا�سية.
ب � -إذا كان من �ش�أن التنفيذ امل�سا�س ب�سيادة الدولة املطلوب منها ذلك� ،أو بالنظام
العام فيها.
ويف حالة رف�ض الطلب �أو تعذر تنفيذه تب ِّلغ الدول ُة املطلوب منها تنفيذ الإنابة
الق�ضائية الدول َة الطالبة بذلك فوراً ،مع �إعادة الأوراق وبيان الأ�سباب التي دعت �إلى
ذلك.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
يكون تنفيذ طلبات الإنابة الق�ضائية وفقاً للإجراءات النظامية املعمول بها لدى الدولة
املطلوب منها ذلك ،و�إذا رغبت اجلهة الق�ضائية يف الدولة الطالبة يف ح�ضور تنفيذ
الإنابة الق�ضائية �أو امل�شاركة يف تنفيذ م�ضمونها -بح�سب ما ت�سمح به �أنظمة الدولة
املطلوب منها -يتم التن�سيق بني اجلهات الق�ضائية يف الدولتني لتحقيق ذلك.
املادة الثامنة ع�شرة:
ال يرتب تنفيذ الإنابة الق�ضائية احلق يف تقا�ضي �أي ر�سم �أو م�رصوف ،فيما عدا
�أتعاب اخلرباء ونفقات ال�شهود �إن كان لها مقت�ضى ،وتلتزم الدولة الطالبة ب�أدائها
وير�سل بها بيان �ضمن ملف الإنابة.
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املادة التا�سعة ع�شرة:
عند طلب ح�ضور ال�شاهد �أو اخلبري �إلى الدولة الأخرى تطبق يف ذلك القواعد
والإجراءات املتبعة لدى الدولة املطلوب منها ،وتلتزم الدولة الطالبة بتكاليف ال�سفر
والإقامة لهم وما فاتهم من ك�سب �أو �أجر وفق القواعد والإجراءات املتبعة لديها.
املادة الع�شرون:
يتمتع ال�شاهد واخلبري يف الدولة الطالبة باحل�صانة �ضد �أي �إجراء فيه �رضر على �أي
منهما ،كما يتمتعان باحلماية عند ال�رضورة خالل املدة الالزمة لوجودهما فيها ،ويتعني
على اجلهة الطالبة لهما �إبالغهما كتابة بذلك ،وتزول احل�صانة بعد انق�ضاء ثالثني يوماً
من تاريخ �إبالغهما باال�ستغناء عن وجودهما يف �إقليم الدولة الطالبة ،ما مل يحل دون
مغادرتهما �سبب خارج عن �إرادتهما� ،أو يف حالة خروجهما من �إقليم الدولة ثم عودتهما
�إليه باختيارهما مع علمهما بهذا احلكم.
املادة احلادية والع�شرون:
تنفذ كل من الدولتني الأحكام النهائية ال�صادرة عن اجلهات الق�ضائية يف الدولة
الأخرى يف الق�ضايا املدنية والتجارية والإدارية والأحوال ال�شخ�صية ،وترف�ض تنفيذ
احلكم كلياً يف احلاالت الآتية:
�أ � -إذا كان احلكم �صادراً �ضد حكومة الدولة املطلوب منها التنفيذ� ،أو �ضد �أحد
موظفيها عن �أعمال قام بها ب�سبب الوظيفة.
ب � -إذا كان غيابياً ومل يعلن املحكم عليه بالدعوى �أو احلكم �إعالناً �صحيحاً.
ج � -إذا كان قد �صدر حكم نهائي بني اخل�صوم �أنف�سهم يف املو�ضوع نف�سه من
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�إحدى اجلهات الق�ضائية املطلوب منها التنفيذ� ،أو كان لدى هذه اجلهات
دعوى حتت النظر -بني اخل�صوم �أنف�سهم يف املو�ضوع نف�سه -رفعت قبل
�إقامة الدعوى �أمام اجلهة الق�ضائية التي �أ�صدرت احلكم املطلوب تنفيذه.
د � -إذا كان �صادراً من جهة ق�ضائية غري خمت�صة وفقاً لقواعد االخت�صا�ص الق�ضائي
الدويل املقررة لدى الدولة املطلوب منها التنفيذ� ،أو كانت غري خمت�صة وفقاً
لأحكام هذا االتفاق.
هـ � -إذا كان متعلقاً ب�إجراء وقتي �أو حتفظي� ،أو �صادراً يف ق�ضايا الإفال�س وال�رضائب
والر�سوم.
و � -إذا ترتب عليه �إثبات الن�سب لأحد مواطني الدولة املطلوب منها تنفيذ احلكم،
ما مل يثبت ذلك ب�إقراره.
ز � -إذا مل تراع قواعد التمثيل ال�رشعي �أو القانوين للأ�شخا�ص عدميي الأهلية �أو
ناق�صيها يف الدولة املطلوب منها التنفيذ ،ما مل يكن احلكم مل�صلحتهم.
املادة الثانية والع�شرون:
يرف�ض تنفيذ احلكم -كلياً �أو جزئياً -يف احلاالت الآتية:
�أ � -إذا كان خمالفاً لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �أو �أحكام الد�ستور �أو النظام العام
يف الدولة املطلوب منها التنفيذ.
ب � -إذا كان يتنافى مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعمول بها لدى الدولة
املطلوب منها التنفيذ.
ج � -إذا ترتب عليه التزام �أحد مواطني الدولة املطلوب منها تنفيذ احلكم بالنفقة
ملدة تتجاوز �أربع �سنوات ،ما مل يثبت ذلك ب�إقراره.
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املادة الثالثة والع�شرون:
تعد اجلهة الق�ضائية يف الدولة التي �صدر فيها احلكم خمت�صة يف احلاالت الآتية:
�أ � -إذا كان احلكم متعلقاً بحق عيني على عقار يقع يف �إقليم تلك الدولة.
ب � -إذا كان احلكم متعلقاً بق�ضية من ق�ضايا الأهلية �أو الأحوال ال�شخ�صية لأحد
مواطنيها وقت تقدمي الطلب.
ج � -إذا كان موطن املدعى عليه �أو حمل �إقامته -وقت نظر الدعوى -يقع يف
�إقليم تلك الدولة.
د � -إذا كان للمدعى عليه -وقت �إقامة الدعوى -حمل �أو فرع يف �إقليم تلك
الدولة وكان النزاع متعلقاً مبمار�سة ن�شاط هذا املحل �أو الفرع.
هـ � -إذا كان االلتزام التعاقدي مو�ضوع النزاع قد نفذ �أو كان واجب التنفيذ لدى
ذلك الطرف املتعاقد مبوجب اتفاق �رصيح �أو �ضمني بني املدعي واملدعى
عليه.
و  -يف حاالت امل�س�ؤولية غري العقدية� ،إذا كان الفعل امل�ستوجب للم�س�ؤولية قد
وقع يف �إقليم تلك الدولة.
ز � -إذا كان املدعى عليه قد قبل �رصاحة اخت�صا�ص اجلهة الق�ضائية يف تلك الدولة،
�سواء عن طريق تعيني موطن دائم بها �أو عن طريق االتفاق� ،إذا كان نظام
تلك الدولة ال مينع مثل هذا االتفاق.
ح � -إذا �أبدى املدعى عليه دفاعه يف مو�ضوع الدعوى دون �أن يدفع بعدم اخت�صا�ص
اجلهة الق�ضائية املرفوع �أمامها النزاع.
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املادة الرابعة والع�شرون:
يقدم طلب تنفيذ احلكم �إلى اجلهة الق�ضائية التي يحددها النظام يف كل من
الدولتني للف�صل فيه ،ويجب �أن يرافقه ما ي�أتي:
�أ � -أ�صل احلكم �أو �صورة طبق الأ�صل منه م�صدقة من اجلهة التي �أ�صدرته.
ب � -شهادة من اجلهة املخت�صة ب���أن احلكم املطلوب تنفيذه نهائي واجب
التنفيذ.
ج � -صورة من م�ستند �إبالغ احلكم م�صدقة من اجلهة التي �أ�صدرته مبطابقتها
للأ�صل� ،أو �شهادة من اجلهة املخت�صة ب���أن احلكم �أعلن على الوجه
ال�صحيح.
د � -شهادة دالة على �أن اخل�صوم �أعلنوا باحل�ضور �أمام اجلهة املخت�صة على
الوجه ال�صحيح �إذا كان احلكم املطلوب تنفيذه قد �صدر غيابياً.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
مع مراعاة ما ورد يف هذا االتفاق من �أحكام ،تقت�رص مهمة اجلهة الق�ضائية املخت�صة
لدى الدولة املطلوب منها تنفيذ احلكم على التحقق مما �إذا كان احلكم قد توافرت فيه
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذا االتفاق دون التعر�ض لنظر املو�ضوع ،وت�أمر تلك
اجلهة باتخاذ التدابري الالزمة لت�سبغ على احلكم القوة التنفيذية ،كما لو �صدر من
الدولة نف�سها.
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املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
مع مراعاة ما ورد يف هذا االتفاق من �أحكام ،ال متلك اجلهة الق�ضائية يف �أي
من الدولتني -املطلوب منها تنفيذ حكم حمكمني �صادر يف الدولة الأخرى� -إعاد َة
نظر مو�ضوع الدعوى ال�صادر فيها احلكم املطلوب تنفيذه ،وال يجوز لها �أن ترف�ض
طلب تنفيذه �إال يف احلاالت التالية:
�أ � -إذا كان نظام الدولة املطلوب منها التنفيذ ال يجيز حل مو�ضوع النزاع عن
طريق التحكيم.
ب � -إذا كان حكم املحكمني مل ي�صدر تنفيذاً ل�رشط �أو عقد حتكيم �صحيحني.
ج � -إذا كان املحكمون غري خمت�صني ،طبقاً لعقد �أو �رشط التحكيم� ،أو طبقاً
للنظام الذي �صدر احلكم مبقت�ضاه.
د � -إذا كان اخل�صوم مل يعلنوا باحل�ضور ويبلغوا باحلكم على الوجه ال�صحيح.
هـ � -إذا كان حكم املحكمني خمالفاً لل�رشيعة الإ�سالمية �أو الد�ستور �أو النظام
العام يف الدولة املطلوب منها التنفيذ� ،أو كان خمالفاً يف جزء منه ومل
ميكن تطبيق اجلزء غري املخالف.
و � -إذا مل يكن حكم املحكمني نهائياً يف الدولة التي �صدر فيها احلكم.
املادة ال�سابعة والع�شرون:
ال ت�ؤثر الت�رشيعات والقوانني ال�سارية يف �إحدى الدولتني -املتعلقة مبنع حتويل
الأموال �إلى اخلارج -على تنفيذ الأحكام النهائية ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية يف
الدولة الأخرى.
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املادة الثامنة والع�شرون:
فيما عدا ما ن�صت عليه املواد (الأولى والثانية والثالثة) ،يجب �أن تكون الأوراق
والوثائق وامل�ستندات والأحكام وطلبات التعاون الق�ضائي وترجمتها �-إن كانت بغري
اللغة العربية -موقعة من اجلهة املخت�صة ب�إ�صدارها وخمتومة بخامتها ،ف�إن تعلق الأمر
ب�صورها تعني ت�صديقها من اجلهة املخت�صة مبا يفيد مطابقتها للأ�صل ،كما يجب �أن
يكون ما �سبق ذكره م�صدقاً من وزارتي اخلارجية يف الدولتني.
املادة التا�سعة والع�شرون:
يتم تبادل �أوجه التعاون الق�ضائي املبينة يف هذا االتفاق بني الدولتني  -عدا
ما ن�صت عليه املواد (الأولى والثانية والثالثة) -عن طريق وزارتي اخلارجية يف
الدولتني.
املادة الثالثون:
ي�صبح هذا االتفاق نافذاً بعد مرور ثالثني يوماً من تبادل وثائق الت�صديق
عليه.
املادة احلادية والثالثون:
مدة هذا االتفاق ثالث �سنوات ،ويتجدد تلقائياً ما مل تبد �إحدى الدولتني رغبتها يف
�إنهائه �أو عدم جتديده مبوجب مذكرة تقدم للدولة الأخرى قبل ثالثة �أ�شهر على الأقل
من تاريخ انتهاء مدته �أو من التاريخ املحدد للإنهاء ،وال ي�ؤثر ذلك يف الطلبات املقدمة
خالل �رسيان االتفاق.
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حرر هذا االتفاق يف مدينة الرباط يوم 1427/5/16هـ املوافق 2006/6/12م.
من ن�سختني �أ�صليتني باللغة العربية.
عن حكومة
اململكــة املغربيــة
وزير العدل
حممد بوزوبع
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عن حكومة
اململكة العربية ال�سعودية
وزير العدل
د .عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ

