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قاونن معاههد بنی مجهوری اسالیم ایران و مجهوری خلق چنی در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه 
 در موضوعات کیفری

 1395شهرویر  7مصوب 

 

معاهده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوواات   .واحدهماده

 .شود کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

( ۷۷، هفتاد و هفتم )(۱۳۹یکصد و سی و نهم ) این موافقتنامه به ترتیب راایت اصول( ۲۴و)( ۲۳در اجرای مواد ) .تبصره

 .الزامی است قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  (۱۲۵و یکصد و بیست و پنجم)

 بسم اهلل الرمحن الرحمی

 معاههد بنی مجهوری اسالیم ایران و مجهوری خلق چنی

 در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

 مقدمه

شوند(، با هدف بهبود همکاری مؤثر بوین  ها خوانده می جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین )که از این پس طرف

دو کشور در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضواات کیفری، بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، 

 :شرح زیر توافق نمودند اند و بهتصمیم به انعقاد این معاهده گرفته 
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 دامنهشمولمعاهده.۱ماده

 ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسویدگی  طبق مفاد این معاهده، گسترده ها طرف .۱

 .های قضائی در موضواات کیفری را تمهید خواهند نمود

 :این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود .۲

 های کیفری از جمله احضاریه قانونی؛ الف( ابالغ اوراق مربوط به رسیدگی

 اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛ب( 

 پ( ارائه مدارک، سوابق و اقالم ادله؛

 های کارشناسی؛ ت( تحصیل و ارائه ارزیابی

 ث( تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛

 ج( انجام بازرسی یا معاینات؛

 چ( احضار اشخاص برای اداء شهادت یا مساادت در تحقیقات؛

 ادای شهادت یا مساادت در تحقیقات؛ح( انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور 

 خ( انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء از جمله ابزار جرم؛

 های مجرمانه و ابزار جرم؛های حاصل از ارتکاب فعالیت د( معاضدت در شناسایی، مصادره ویا استرداد اموال و درآمد

 های کیفری و ارائه سوابق کیفری؛ ذ( ااالم نتایج رسیدگی

 تبادل اطالاات در زمینه قوانین؛ و ر(

 .شونده تعارض نداشته باشد ز( هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست

 .اامال خواهد شد ها طرفاین معاهده صرفاً در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین  .۳
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 چگونگیبرقراریارتباط.۲ماده

در زمینه موضوااتی که در دامنه شمول این معاهوده قورار    ها طرفاز سوی شده  از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین .۱

 .گیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمودمی

این ماده از سوی جمهوری اسالمی ایران، وزارت دادگسوتری و از سووی جمهووری خلوق     ( ۱مراجع مرکزی موضوع بند) .۲

 .اهد بودچین، وزارت دادگستری خو

شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر  مرجع مرکزی تعیین ها طرفچنانچه هر کدام از  .۳

 .مزبور مطلع خواهد نمود

 هایردیاتعویقمعاضدتزمینه.۳ماده

 :تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید شونده می طرف درخواست .۱

 .شود میشونده جرم محسوب ن الف( درخواست مربوط به املی باشد که طبق قوانین طرف درخواست

م تروریستی، یا جرائموی  شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر اینکه جرم مذکور از جرائ ب( طرف درخواست

روند، جرم سیاسوی تلقوی    که هر دو طرف از کشورهای اضو آن به شمار می المللی بینهای  باشد که به موجب کنوانسیون

 .نشود

 .آید پ( درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصراً یک جرم نظامی به حساب می

 ه درخواست با هدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگیشونده بنا بر دالیل اساسی معتقد باشد ک ت( طرف درخواست

ها الیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا اقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا اینکه موقعیوت شوخص   

 .های قضائی به یکی از دالیل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد در رسیدگی

های کیفری  خاطر جرم موضوع درخواست الیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی شونده به ث( طرف درخواست

 .ها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد باشد، یا رسیدگی

شونده بر این اقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم امومی یا منافع امومی اساسی  ج( طرف درخواست

 طمه خواهد زد؛ وآن ل
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 .های کیفری تلقی نماید شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی چ( طرف درخواست

شوونده جریوان دارد، توداخل     های قضائی که در طرف درخواسوت  چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی .۲

 .را به تعویق اندازدتواندارائه معاضدت  شونده می نماید، طرف درخواست

 شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری موی  طرف درخواست .۳

کننده، معاضدت را با راایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را راایت خواهود   داند را بررسی خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست

 .کرد

کننده را از دالیل رد یا تعویق  شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست استچنانچه طرف درخو .۴

 .مطلع خواهد نمود

 ها شکلومحتوایدرخواست.۴ماده

کننوده باشود. در    درخواست معاضدت باید به صورت مکتوب و با امضاء یا ممهور به مهر مرجع مرکزی طورف درخواسوت   .۱

تواند درخواست خود را به صورتهای دیگری مثل تلگراف، دورنگار یا رایاناموه کوه    کننده می موارد ضروری، طرف درخواست

کننده باید فوری پوس از آن درخواسوت را بوه     و طرف درخواست شونده قابل پذیرش باشد، انجام دهد برای طرف درخواست

 .تصریح شده، تأیید نماید( ۲صورت مکتوب همانگونه که در ماده )

 :درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد .۲

 های قضائی مربوط به درخواست است؛ الف( نام مرجع صالحیتدار که در حال انجام تحقیق، تعقیب یا رسیدگی

 رح ماهیت موضوع درخواست، خالصه وقایع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانین حاکم؛ب( ش

 های کیفری؛ و پ( توصیف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسیدگی

 .مدت، تمایل به اجرای درخواست وجود دارد ت( محدودیت زمانی که ظرف آن

 :باید همچنین شامل موارد زیر باشدتا آنجا که ممکن و ضروری است، درخواست معاضدت  .۳

 الف( اطالاات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که تحصیل دلیل از وی مورد درخواست است؛
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 ب( اطالاات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که باید ابالغ به وی صورت گیرد و ارتباط وی با جریان رسیدگی؛

 وجود شخص در آن یا شناسایی وی وجود دارد؛پ( اطالاات مربوط به هویت و محلی که احتمال 

 ت( توصیف اشیائی که قرار است بازرسی یا معاینه شوند؛

 ث( توصیف اشیائی که قرار است جستجو، بازرسی، توقیف و مصادره شوند؛

 اموال واوایدی که قرار است شناسایی، مصادره و یا مسترد شوند؛ ج( توصیف

 ؛(۶ماده )( ۲روی در اجرای درخواست و دالیل آن با راایت بند )چ( توضیح هر روش خاص مطلوب برای پی

 ح( توضیح در خصوص الزام محرمانگی و دالیل آن؛

کننده  العاده استحقاقی مربوط به شخصی که داوت شده است تا در طرف درخواست ها و فوق   خ( اطالاات در مورد هزینه

 جهت تأمین دلیل یا مساادت در تحقیقات حاضر گردد؛

    د( فهرست سؤاالتی که قرار است شاهد پاسخ دهد؛ 

 .توانداجرای درخواست را تسهیل نماید ذ( هرگونه اطالاات دیگری که می

 .تواند شامل نام خانوادگی، نام، نام پدر، تابعیت و شغل گردد این ماده می( ۳هویت موضوع بند ) .۴

توانود   درخواست را جهت رسیدگی به درخواسوت کوافی ندانود موی    شده در  شونده، محتوای ارائه چنانچه طرف درخواست . ۵

 .درخواست اطالاات تکمیلی نماید

 .گردد، باید در دو نسخه تهیه شود درخواست ها و مدارک مؤید اداا که طبق این معاهده درخواست می . ۶

 زبان.۵ماده

ای بوه زبوان طورف     بایود بوه هموراه ترجموه    گوردد،   درخواست ها و مدارک مؤید اداا که طبق این معاهوده ارائوه موی    .۱

 .شونده یا انگلیسی باشد درخواست
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کننده از زبان رسمی خود یا زبوان انگلیسوی اسوتفاده خواهود      شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست طرف درخواست .۲

 .نمود

 اجرایدرخواستها.۶ماده

 .ی خود اجراء خواهد نمودشونده درخواست معاضدت را طبق قوانین مل طرف درخواست .۱

تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی کوه از سووی    دتوان شونده می طرف درخواست .۲

 .نمایدکننده، درخواست شده است، اجراء  طرف درخواست

کننده را از نتایج اجورای درخواسوت مطلوع نمایود. چنانچوه معاضودت        شونده باید فوری طرف درخواست طرف درخواست .۳

 .کننده برساند شونده باید دالیل را فوری به اطالع طرف درخواست درخواستی قابل ارائه نباشد، طرف درخواست

 محرمانگیومحدودیتاستفاده.۷ماده

شوونده بایود محرموانگی درخواسوت از جملوه محتووای        کننده درخواست نماید، طرف درخواسوت  چنانچه طرف درخواست .۱

شده طبق درخواست را حفظ نماید. در صورتی که انجام درخواست بودون   درخواست، مدارک مؤید اداا و هرگونه اقدام انجام

کننده را آگاه خواهد کرد و در این صورت طورف   خواستشونده، طرف در نقض محرمانگی آن ممکن نباشد، طرف درخواست

 .اخیر تعیین خواهد نمود که درخواست باید با این وجود اجراء شود یا نشود

شونده را چنانچه طرف اخیور درخواسوت    شده از سوی طرف درخواست کننده باید اطالاات و شواهد ارائه طرف درخواست . ۲

ز چنین اطالاات یا شواهدی صرفاً تحت قیوود و شورایط مشوخص شوده از سووی طورف       نماید محرمانه نگاه دارد، یا باید ا

 .شونده استفاده نماید درخواست

شونده، اطالاات یا شواهدی را کوه بوه موجوب ایون معاهوده       کننده بدون رضایت قبلی طرف درخواست طرف درخواست .۳

 .مورد استفاده قرار نخواهد داددریافت نموده، برای هدفی غیر از آنچه در درخواست قید شده است، 

 ابالغاوراق.۸ماده

کننده باید ابالغ اوراق از جملوه احضواریه را کوه از سووی طورف       شونده بنا به درخواست طرف درخواست طرف درخواست .۱

 .شود، با راایت قوانین ملی خود اجراء نماید کننده ارسال می درخواست
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باشود و  کننده تاریخ، مکان و روش ابوالغ موی   ابالغ، گواهی ابالغ که مشخص شونده باید پس از اجرای طرف درخواست .۲

 .کننده ارائه دهد کننده سند امضاء و مهر گردیده است را به طرف درخواست توسط مرجع ابالغ

 تحصیلدلیل.۹ماده

کننده  ا به طرف درخواستشونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن ر طرف درخواست .۱

 .ارسال نماید

های مصدق یا تصاویر  تواند رونوشت شونده می چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد یا سوابق باشد، طرف درخواست .۲

کننووده صووریحاً ارسووال اصوول موودارک را الزم بدانوود، طوورف  آن را ارسووال نمایوود. در هوور حووال چنانچووه طوورف درخواسووت

 .ید تا جایی که ممکن است الزام مزبور را محقق نمایدشونده با درخواست

شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق ایون مواده بوه     که با قوانین طرف درخواست تا جایی .۳

پوذیرش  کننده به منظوور قابول    کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست طرف درخواست

 .نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است

که با قووانین آن مغوایرت نداشوته باشود، بایود حضوور اشخاصوی از مقوام هوای طورف           شونده تا جایی  طرف درخواست .۴

کننده را به نحوی که در درخواست مشخص گردیده، در زمان اجرای درخواست تجویز نماید و باید به ایون افوراد    درخواست

شونده، از شخصی که قرار است از وی تحصویل دلیول شوود     صالح طرف درخواستاجازه دهد از طریق کارکنان مراجع ذی

کننده را از زمان و مکان اجورای درخواسوت    شونده باید فوری طرف درخواست پرسش نمایند. به این منظور طرف درخواست

 .مطلع نماید

 امتناعازتأمیندلیل.۱۰ماده

توانود از توأمین دلیول خوودداری نمایود       به موجب این معاهده از او درخواست تأمین دلیل گردیده است، موی  شخصی که .۱

شونده اقامه  هایی که در طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست

 .شده است به وی اجازه ادم تأمین دلیل را داده باشد

کننده از  چه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، اداا کند که طبق قوانین طرف درخواستچنان .۲

کننوده را از نظور شوخص     شونده باید طرف درخواسوت  حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست

د مدرک وجود یا ادم وجود حق یا امتیاز را ارائه نمایود. گوواهی   کننده درخواست نمای مزبور مطلع کرده و از طرف درخواست
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کننده باید به انوان دلیل کافی وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار  شده از سوی طرف درخواست ارائه

 .بر خالف آن وجود داشته باشد

 حضوراشخاصبرایتأمیندلیلیامعاضدتدرتحقیقات.۱۱ماده

کننده، کارشناس یا شاهد را برای حضور در مقابول مقوام هوای     شونده باید به درخواست طرف درخواست طرف درخواست .۱

کننوده   رف درخواسوت کننده به منظور تأمین دلیل یا مساادت در تحقیقات داوت نماید. ط مربوط در قلمرو طرف درخواست

شوونده بایود فووری طورف      شخص را مشخص نماید. طورف درخواسوت  ی قابل پرداخت به ها هزینهو العاده  قباید میزان فو

 .کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید درخواست

کننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تأمین دلیل یوا مسواادت در تحقیقوات را بایود      طرف درخواست .۲

با مدت  تواند شونده می موارد ضروری طرف درخواست شده وی، ارسال نماید. در ریزی روز قبل از حضور برنامه ثر شصت حداک

 .کمتری موافقت نماید

 انتقالاشخاصدرحبسبرایتأمیندلیلیامساعدتدرتحقیقات.۱۲ماده

کننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمین  تواند به درخواست طرف درخواست شونده می طرف درخواست . ۱

کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضوایت   یقات به طرف درخواستدلیل یا مساادت در تحق

 .قبالً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند ها طرفداده باشد و 

ده کننو  شونده ضروری باشد، طرف درخواست شده طبق قوانین طرف درخواست داشتن شخص منتقل چنانچه در حبس نگه .۲

 .باید آن شخص را در حبس نگه دارد

شده را فوری پس از اتمام توأمین دلیول یوا مسواادت در تحقیقوات بوه طورف         کننده باید شخص منتقل طرف درخواست .۳

 .شونده منتقل نماید درخواست

بس وضع کننده در حبس بوده، از مدت ح شده در طرف درخواست از نظر این ماده، مدت زمانی که طی آن شخص منتقل .۴

 .شونده کسر خواهد شد شده در طرف درخواست
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 حمایتازشهودوکارشناسان.۱۳ماده

کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی کوه قبول از    شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست .۱

ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تحقیق، تعقیب، بازداشت، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب 

شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل یا مسواادت   درخواستآزادی فردی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف 

 .در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است

روز پس از ااالم رسمی مبنی  کننده را ظرف مدت پانزده این ماده قلمرو طرف درخواست( ۱چنانچه شخص موضوع بند ) .۲

این مواده  ( ۱ضروری نیست، ترک ننماید یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا بازگردد اامال بند )بر اینکه حضور وی 

متوقف خواهد شد. اما این مدت، شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دالیل خارج از اراده خود نتواند قلمرو 

 .کننده را ترک کند طرف درخواست

ماید، نباید به دلیل امتناع مزبور ن خودداری می( ۱۲و )( ۱۱یا مساادت در تحقیقات طبق مواد )شخصی که از تأمین دلیل  .۳

 .گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد مشمول هیچ

 تحقیق،جستجو،انسدادوتوقیف.۱۴ماده

تحقیق، جستجو، انسوداد و توقیوف اشویاء    دهد، درخواست شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می  طرف درخواست .۱

 .نمایدمربوط به تأمین دلیل از جمله ابزار جرم را اجراء می

شونده باید نتایج اجرای درخواست از جمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسوداد یوا توقیوف     طرف درخواست .۲

 .کننده ارائه نماید اشیاء مزبور را به طرف درخواست

باید در خصوص قیود و  ها طرفکننده ارسال نماید.  شده را به طرف درخواست تواند اشیاء توقیف شونده می استطرف درخو .۳

 .شرایط ارسال توافق نمایند

 عودتمدارک،سوابقواقالمادله.۱۵ماده

کوه طورف   کننده بایود اصول مودارک یوا سووابق و اقوالم ادلوه را         شونده، طرف درخواست بنا به درخواست طرف درخواست

ترین زمان ممکن، به طرف اخیر مسترد سریع این معاهده به آن ارائه نموده است، در ( ۱۴و )( ۹شونده طبق مواد ) درخواست

 .نماید
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 هایمجرمانهاموالوعوایدناشیازفعالیت.۱۶ماده

هوای   شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا ادم وجوود دارایوی و اوایود حاصول از فعالیوت      طرف درخواست .۱

کننده را از نتیجه آن مطلوع نمایود. در زموان ارائوه درخواسوت، طورف        مجرمانه در قلمرو خود تالش کند و طرف درخواست

شونده را به طرف اخیر  الذکر در قلمرو طرف درخواست ایی و اواید فوقال وجود دارمکننده باید دالیل مبنی بر احت درخواست

 .ااالم نماید

شونده  این ماده یافت شوند، طرف درخواست( ۱های مجرمانه طبق بند) چنانچه دارایی و اواید مشکوک حاصل از فعالیت .۲

توقیف و مصادره دارایی و اواید مزبور طبوق   کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، باید بنا به درخواست طرف درخواست

 .قوانین داخلی خود اتخاذ نماید

شونده باید براساس قیود و شرایط موورد توافوق دارایوی و اوایود      کننده، طرف درخواست بنا به درخواست طرف درخواست .۳

 .منتقل نمایدکننده  های مجرمانه یا اواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به طرف درخواست فعالیت

شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و اواید مزبوور بایود    در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست .۴

 .راایت شود

 هادرزمینهموضوعاتکیفری اعالمنتایجرسیدگی.۱۷ماده

ها در زمینه موضوواات کیفوری کوه    رسیدگیشونده را از نتایج  کننده باید بنا به درخواست، طرف درخواست طرف درخواست

 .باشد، مطلع نمایددرخواست معاضدت مرتبط با آن می 

 ارائهسوابقکیفری.۱۸ماده

شونده بایود بنوا بوه درخواسوت،      کننده تحت تعقیب یا پیگرد قرار گیرد، طرف درخواست چنانچه شخصی در طرف درخواست

 .ارائه دهدشونده را  سوابق کیفری آن شخص در طرف درخواست

 تبادلاطالعاتدرزمینهقوانین.۱۹ماده

های قضائی در کشور متبوع خود را کوه مورتبط بوا اجورای ایون      بنا به درخواست، قوانین و اطالاات راجع به رویه  ها طرف

 .معاهده باشد، به یکدیگر ارائه خواهند نمود
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 تصدیقاسناد.۲۰ماده

گونه  گردد، نیاز به هیچ نوع تصدیقی ندارد، مگر آنکه به ین معاهده ارسال می( ۲ه)از نظر این معاهده، هر سندی که طبق ماد

 .بینی شده باشد دیگری در این معاهده پیش

 هاهزینه.۲۱ماده

کننوده   ی زیر بر اهده طورف درخواسوت  ها هزینهاجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما  شونده هزینه طرف درخواست .۱

 :خواهد بود

 این معاهده؛( ۹ماده )( ۴شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند ) ی سفر اشخاص به طرف درخواستها هزینهالف( 

یوا  ( ۱۱کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجوب موواد )   ی سفر اشخاص به طرف درخواستها هزینهها یا العادهب( فوق 

 ی مزبور صورت گرفته است؛ها هزینهها یا  العادهمقررات محلی که فوقاین معاهده طبق استانداردها یا ( ۱۲)

 های کارشناسی؛ و ی ارزیابیها هزینهپ( 

 ی ترجمهها هزینهت( 

 .هایی را که تقبل نموده است، قبالً پرداخت نماید کننده باید هزینه در صورت درخواست، طرف درخواست .۲

برای تعیین قیود و شورایطی کوه بور     ها طرفهای استثنائی است،  شود اجرای درخواست مستلزم هزینه چنانچه مشخص .۳

 .گردد، مشورت خواهند نمودتواند اجراء  اساس آن درخواست می

 سایرمبانیهمکاری.۲۲ماده

حاکم از جمله کنوانسویون   المللی بینهای  به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه ها طرفاین معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت 

توانند طبق هر گونه ترتیبات، معاهده یا اورف   می ها طرفسازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یا قوانین ملی آنها، بشود. 

 .دیگر نیز همکاری نمایند

 حلوفصلاختالف.۲۳ماده

 .حل و فصل گردد ها طرفمشورت بین  هرگونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده باید از طریق
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 االجراءشدن،اصالحوخاتمهالزم.۲۴ماده

االجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طورف   هر طرف هنگامی که تمام اقدامات الزم طبق قوانین خود را برای الزم .۱

االجراء خواهد شود کوه در آن    روز از تاریخی الزم اُمین سیدیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در 

 .یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است

ق هموان  بگیرد. هرگونه اصالح مزبور ط مورد اصالح قرار می ها طرفتوانددر هر زمان با توافق کتبی بین  این معاهده می .۲

 .د شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داداالجراء خواهاین ماده مقرر شده است، الزم ( ۱) روشی که در بند

توانداین معاهده را با ااالم کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک بوه طورف دیگور فسوخ      در هر زمان می ها طرفهر یک از  .۳

ی بور  نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسوال یادداشوت مزبوور نافوذ خواهود شود. فسوخ ایون معاهوده توأثیر          

 .شده قبل از فسخ نخواهد داشت های ارائه استدرخو

گردد، حتی اگر فعول یوا تورک فعول      االجراء شدن آن اامال میشده پس از الزم  رائهت ا. این معاهده در مورد هر درخواس۴

 .االجراء شدن این معاهده رخ داده باشدمربوط، قبل از زمان الزم 

انود،  این منظور مجاز شده  طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود به هبرای گواهی مراتب باال، امضاءکنندگان زیر که ب

 .این معاهده را امضاء نمودند

میالدی در دو نسخه به زبوان   ۲۰۱۶ژانویه  ۲۳هجری شمسی مطابق با  ۱۳۹۴بهمن ماه  ۳این معاهده در تهران در تاریخ 

بار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختالف های فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اات

 .مالک خواهد بودمتن انگلیسی در تفسیر این معاهده 

 از طرف جمهوری اسالمی ایران

 مصطفی پورمحمدی/ وزیر دادگستری

 از طرف جمهوری خلق چین

 وانگ یی/ وزیر امور خارجه
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واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه النی روز  قانون فوق مشتمل بر ماده

از  ۲۰/۹/۱۳۹۵یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوورای اسوالمی تصوویب و در تواریخ     

 .معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد واحده و سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده

 الی الریجانی .رئیس مجلس شورای اسالمی 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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