
 :ثالثون الاتفاق�ات الهاي الست و 
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 .لل�ضائع
 لب�ــع الــدوليحالــة المحكمــة الُمختــارة فــي �اختصــاص االخاصــة  1958أبر�ــل  15اتفاق�ــة  .5

 .لل�ضائع
 كــانالفــات بــین قــانون الجنســ�ة وقــانون متخالمتعلقــة بتســو�ة اال 1955یونیــو  15اتفاق�ــة  .6

 اإلقامة.
 والجمع�ـــاتالقانون�ـــة للشـــركات  خصـــ�ة�الشبخصـــوص االعتـــراف  1956یونیـــو  1اتفاق�ـــة  .7

 والمؤسسات األجنب�ة.
 على االلتزامات المتعلقة بنفقة الواجب تطب�قهالخاصة �القانون  1956أكتو�ر  24اتفاق�ة  .8

 األطفال.

�االلتزامــات المتعلقــة  ذات الصــلةبخصــوص االعتــراف �ــالقرارات  1958أبر�ــل  15اتفاق�ـة  .9
 .هااألطفال وٕانفاذبنفقة 

الواجــب تطب�قــه ف�مــا ســلطات والقــانون صــالح�ات البخصــوص  1961أكتــو�ر  5اتفاق�ــة  .10
ر.یتعلق �  حما�ة الُقصَّ

متعلقـــــة ال الترتی�ـــــات �شـــــكل المعن�ـــــةالقـــــوانین  زعانـــــالخاصـــــة بت 1961أكتـــــو�ر  5اتفاق�ـــــة  .11
 .اصا�وَ �ال

 لوثائق العامة األجنب�ة.�النس�ة لشرط التصدیق الالغ�ة ل 1961أكتو�ر  5اتفاق�ة  .12

ـــ .13 ـــوفمبر  15ة اتفاق� ـــانون �االختصـــاص الخاصـــة  1965ن واالعتـــراف الواجـــب تطب�قـــه والق
 المتعلقة �التبني. �القرارات

لوثائق القضائ�ة وغیر في الخارج المتعلقة �ا اتخدم�الالخاصة  1965نوفمبر  15اتفاق�ة  .14
 �المسائل المدن�ة أو التجار�ة.ذات الصلة القضائ�ة 
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ــــة  .16 ــــي المســــائل المدن�ــــة  1971فبرایــــر  1اتفاق� ــــاالعتراف �األحكــــام األجنب�ــــة ف الخاصــــة �
 .هاوالتجار�ة وٕانفاذ

التفاق�ــة الخاصــة �ــاالعتراف �األحكــام األجنب�ــة فــي ل التكمیلــي 1971فبرایــر  1بروتوكــول  .17
 .هاالمسائل المدن�ة والتجار�ة وٕانفاذ



 �االعتراف �الطالق واالنفصال القانوني.الخاصة  1970یونیو  1اتفاق�ة  .18
 .�ةحوادث المرور الواجب تطب�قه على الالخاصة �القانون  1971مایو  4اتفاق�ة  .19
الخاصــة �الحصــول فــي الخــارج علــى األدلــة المتعلقــة �المســائل  1970مــارس  18اتفاق�ــة  .20

 المدن�ة أو التجار�ة.
 ین.یمتلكات األشخاص المتوفالمتعلقة �اإلدارة الدول�ة لم 1973أكتو�ر  2اتفاق�ة  .21

عــن لمســئول�ة القانون�ــة الواجــب تطب�قــه علــى االخاصــة �القــانون  1973أكتــو�ر  2اتفاق�ــة  .22
 لمنتجات.ا

 .هاوٕانفاذ �التزامات النفقةالخاصة �االعتراف �القرارات المتعلقة  1973أكتو�ر  2اتفاق�ة  .23
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 .نلزوجیلنظم الملك�ة الواجب تطب�قه على الخاصة �القانون  1978مارس  14اتفاق�ة  .25
 واالعتراف �شرع�ة الز�جات. �اإلشهارالخاصة  1978مارس  14اتفاق�ة  .26
 لوكالة.الواجب تطب�قه على االخاصة �القانون  1978مارس  14اتفاق�ة  .27

 نب المدن�ة لالختطاف الدولي للطفل.الخاصة �الجوا 1980أكتو�ر  25اتفاق�ة  .28
 الخاصة �الوصول الدولي للعدالة. 1980أكتو�ر  25اتفاق�ة  .29
علـــــى و  االســـــتئمانات الواجـــــب تطب�قـــــه علـــــىالخاصـــــة �القـــــانون  1985یولیـــــو  1اتفاق�ـــــة  .30

 االعتراف بها.
 عقـــود الب�ـــع الـــدوليعلـــى تطب�قـــه  الواجـــبالخاصـــة �القـــانون  1986د�ســـمبر  22اتفاق�ـــة  .31

 .لل�ضائع
ــــــى إرث تطب�قــــــه الواجــــــب الخاصــــــة �القــــــانون  1989أغســــــطس  1اتفاق�ــــــة  .32 ممتلكــــــات عل

 ین.یاألشخاص المتوف

 الدول.�حما�ة األطفال والتعاون ف�ما یتعلق �التبني عبر  الخاصة 1993مایو  29اتفاق�ة  .33
، واالعتــراف، الواجــب تطب�قــه، والقــانون ختصــاصالخاصــة �اال 1996أكتــو�ر  19اتفاق�ــة  .34

 وٕاجراءات حما�ة األطفال. األبو�ةالتعاون ف�ما یتعلق �المسئول�ة نفاذ و اإلو 
 .�الغینالخاصة �الحما�ة الدول�ة لل 2000ینایر  13اتفاق�ة  .35
 �ــاألوراق المال�ــةالمتعلقــة حقــوق �عــض ال الواجــب تطب�قــه علــىاالتفاق�ــة الخاصــة �القــانون  .36

 وس�ط.لدى  الُمحتفظ بها
 قات اخت�ار المحكمة.اتفا�الخاصة  2005یونیو  30اتفاق�ة  .37

 


