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مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11 -  - 431 مــؤر مــؤرّخ في خ في 16 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
يـــتـــضـــمن  qيـــتـــضـــمن q2011 ــــوافق 11 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةJــــوافق اJ1433    ا

الـــتـــصــــديق عـــلى االتــــفـــاقـــيـــة اJـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــاونالـــتـــصــــديق عـــلى االتــــفـــاقـــيـــة اJـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــاون
Xــــــدنـي والــــــتــــــجــــــاري بـــــــJالـــــــقــــــضــــــائي فـي اجملــــــال اXــــــدنـي والــــــتــــــجــــــاري بـــــــJالـــــــقــــــضــــــائي فـي اجملــــــال ا
الشــعـبيــة اجلمـهوريـة  اجلـــزائريــةاجلمـهوريـة  اجلـــزائريــة الد|ـقــراطـيـة الشــعـبيــةالد|ـقــراطـيـة 
وجمـهــوريـة الـصـــX الشـعبـيــــةq اJوقوجمـهــوريـة الـصـــX الشـعبـيــــةq اJوقّعـة باجلزائرعـة باجلزائر

في في 10 يناير سنــة  يناير سنــة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

qادّة 77-11 منهJال سيّما ا qوبناء على الدّستور  -

-  وبـعـد االطـالع عـلى االتـفـاقـيــة اJـتـعـلـقــة بـالـتـعـاون
الـقــضـائي فـي اجملـال اJــدني والــتـجــاري بــX اجلــمـهــوريــة
Xاجلــزائـريـة  الـد|ـقـراطيــة الـشعـبيــة  وجـمهـورية الـص

q 2010 وقّعة باجلزائر في 10 يناير سنةJا qالشعبية

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــصــدّق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اJـــتـــعـــلـــقــة
Xـــدني والــتـــجــاري بـــJبـــالــتـــعــاون الـــقــضــائـي في اجملــال ا
اجلــــمـــهـــوريـــــة اجلــــزائــــريــــة  الـــد|ـــــقـــراطـــيـــــة الـــشـــعــــبـــيــــة
وجــمـهــوريـة الــصـX الــشـعــبــيـةq اJــوقّـعــة بـاجلــزائـر في 10
يــــنــــايــــر ســــنـــة q 2010 وتـــنــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الــــرســــمــــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

اJاداJادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـالـــجـزائـر في 16 مــحـرّم عـام 1433 اJـوافق 11
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في اجملال اJدنيفي اجملال اJدني
والتجاري والتجاري بX اجلمهوريبX اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وجمهورية الصX الشعبيةوجمهورية الصX الشعبية

إن اجلـمـهوريّــة اجلـزائـريّــة الـدّ|قـراطـيّـة الـشّـعبـيّــة
qمن جهــة

qالشّعبيّــة من جهة أخـرى Xوجمهوريّـة الصـ

."Xشار إليهما فيما يلي "بالطرفJا

Xرغـبـة مـنــهـمـا في تــعـزيـز الــتـعـاون الــقـضـائي بـ -
الـبــلـدين عــلى أسـاس االحــتـرام اJــتـبــادل لـلــسـيــادة ومـبـدأ

اJساواة واJصلحة اJشتركة.

اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJاداJادّة األولىة األولى
االلتزام بالتعاون القضائيااللتزام بالتعاون القضائي

يـتعـهـد الـطـرفانq بـطـلب من أحـدهـماq مـنح الـتـعاون
القضائي في اجملال اJدني و التجاري.

اJاداJادّة ة 2
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يــســتــفــيــد مــواطــنـو كـل من الــطــرفـX فـي إقـلــيم
الـطـرف اآلخـر من نـفس احلـمـايـة القـانـونـيـة الـتي |ـنـحـها
هــــذا األخــــيــــر Jــــواطــــنــــــيـه فــــيــــمــــــا يــــتــــعــــلــق بــــحــــقــــوقــــهم

الشخصـية واJالـية.
2 - يتمتع مواطـنو كل من الطرفX بـحرية اللجوء
إلـى اجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة لـــلـــطـــرف اآلخـــر وفـق الـــشــروط

نفسها التي يخضع لها مواطنو هذا األخير.
3 - كـما تـطـبق الفـقـرتان 1 و2 أعاله عـلى األشـخاص
qXــنــشــأة فـي إقــلـــيم أحــد الــطــرفــJــوجــودة واJـــعــنــويــة اJا

وفقـا لقانونه الوطني.

اJاداJادّة ة 3
كفالة اJصاريف القضائيةكفالة اJصاريف القضائية

1 - ال |ــــكــــــن أن تــــفــــــــرض عـــــلى مـــــــواطــــني كــــل
مــن الــطــرفــX الــذين |ــتـثــلــون أمــام اجلــهـات الــقــضــائــيـة
لـلـطـرف اآلخـر أي كـفـالـة وال إيـداع حتت أي تـسـمـية كـانت
وذلك إمــا بـصـفـتـهم أجـــانب أو لـعـــدم وجـــود مـسـكن لـهـم

أو إقامة في بلد هذا األخـير.
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2 - تــطـبـق أحـكــام الـفــقـرة الــسـابــقــة عـلى األشــخـاص
اJعنوية اJوجـودة واJنشأة في إقلـيم أحد الطرفX طبقـا

لقانونـه الـوطني.

اJاداJادّة ة 4
اJساعدة القضائية ومصاريف اإلجراءاتاJساعدة القضائية ومصاريف اإلجراءات

1 - يـــتـــمـــتع مـــواطـــنـــو كل من الـــطـــرفـــX في إقـــلـــيم
الـطـرف اآلخـــر من اJـســـاعـدة الـقـضـائـــيـة أو من اإلعـفــاء
أو تــخــفــيض اJــصـاريف الــقــضــائـيــة عــلى غــرار مــواطـني
الــبـــلــد أنــفـــســهم شــــريــطــــة احـــتــرامـــهم لــقــانـــون الــطــــرف

اJطلـوب منـه اJســاعدة.

2 - تـــســلـم الــشـــهـــادة اJــثـــبـــتــة لـــعـــدم كــفـــايــــة اJــوارد
اJالــيـة من طـــرف السـلـطـــة اخملـتصــة لـلـبلـــد الـذي يـقــيم
أو يــــســـكن في إقـــلـــيــــمه الـــشـــخص الـــطــــالب. وتـــســـلم هـــذه
الشـهادة من طـرف اJمـثليـات الدبـلومـاسيـة أو القـنصـلية
اخملـتـصـــة إقـلـيـمــيـا إذا مــا كـــان الـشـخص اJـعـــني يـقــــيم

أو يسكن في بلد ثالث.

3 - |ـــــكن الـــــســـــلـــــطـــــة اخملـــــتـــــصـــــة مـــــنـح اJـــــــســـــاعــــدة
القـضائيـة أو الـسلطـــة اJكلفــــة باتخــــاذ قــرار اإلعفــــاء
أو الـــــــتــــــــخـــــــفــــــــيض مـن مــــــــصـــــــــاريـف اإلجـــــــــراءات طــــــــلب

معلــومات إضـافــية.

اJاداJادّة ة 5
طرق اJراسلةطرق اJراسلة

1 - تــرسـل طــلــبــات الــتــعــاون الــقــضــائي واإلجــابــات
عــلــيـهــا عــبـر الــســلـطــات اJــركـزيــة لــلـطــرفــqX مـا لـم تـنص

االتفاقية على خالف ذلك.

بــالــنــســـبــة لــلــجــمـــهــوريــة اجلــزائــريـــة الــد|ــقــراطــيــة
الشعبيةq تتمثل السلطة اJركزية في وزارة العدل.

بــالـــنــســبـــة جلــمــهـــوريــة الــصـــX الــشــعـــبــيــةq تـــتــمــثل
السلطة اJركزية في وزارة العدل.

2 - يــــبــــلغ كـل طــــرف الــــطـــرف اآلخـــــر بــــأي تــــغــــيــــيـــر
لسلطته اJركزية عبر الطرق الدبلوماسية.

اJاداJادّة ة 6
القوانX اJطبقة على التعاون القضائيالقوانX اJطبقة على التعاون القضائي

يـطــبق الــطـرفــان قــوانـيــنـهــمــا الـوطــنـيــة في تــنـفــيـذ
طـلــبـات الــتـعـــاون الـقـضــائي مــا لـم تـنص هــذه االتـفــاقــيـة

على غير ذلك.

اJاداJادّة ة 7
مجال التعاون القضائيمجال التعاون القضائي

يـــــشــــمــــل الـــــتـــــعــــــــاون الـــــقــــضـــــــائـي وفـــــقـــــــا لـــــهــــــذه
االتفاقــية مــا يأتي :

qأ) تسليم الوثائق القضائية

ب) احلـــــــصــــــول عــــــلـى األدلــــــة والــــــقـــــــيــــــام بــــــإجــــــراءات
qالتحقــيق

ج) االعــــتــــراف وتــــنــــفــــيـــذ الــــقــــــرارات الــــقــــضـــــائــــيـــة
qXوأحكــام احملكم

qXعلومات حول القوانJد) تبادل ا

هـ) كـــل شـــــــكـــل آخــــــــــر من أشــــــــكـــــــــال الــــــــتـــــــعــــــــــاون
الــقــضــائي ال يــتــعــــارض مع تــشــــريـع الــطــــرف اJــطــلـوب

منـه التنفـيذ.

اJاداJادّة ة 8
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

1 - يـــــرفـض الـــــتـــــعـــــــاون الـــــقـــــضـــــــائي إذا اعـــــتـــــبـــــــر
الــــطــــــرف اJــــطــــلــــوب مــــنه أن هــــذا الــــتــــعـــــاون من شــــأنــه
اJـســـــاس بـسـيــــادة بـلــــده أو أمــنـــه أو نـظــامــــه الـعـــــام
أو أن الـــــتـــــعـــــــــاون اJـــــطـــــلــــــــوب لـــــيس مـــن اخـــــتـــــصـــــاص

سلطاتـه القضائـية.

2 - وفـي هـــــذه احلــــــالـــــــة يـــــعــــــلـم الـــــطــــــرف الـــــطـــــالب
بأسبـاب الـرفض.

اJاداJادّة ة 9
شكل ومحتوى طلب التعاون القضائيشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي

1 - يـــقـــدم طــــلب الــــتـــعـــــــاون الـــقــــضـــــائـي كـــتـــــابــــيـــا
ويشمــل مـا يأتي :

qأ) السلطة القضائية الطالبة

qـطــلـوب مــنـهــا الـتــعـــاونJب) الـســلـطــة الـقــضـائــيــة ا
qعنـد االقتضــاء

ج) لـــقب واسم وصــفـــة وجــنــســيــة ومـــســكن أو إقــامــة
األشــــخـــاص اJـــعــــنـــيـــة بــــالـــدعـــوى والــــعـــنـــوان االجــــتـــمـــاعي

qعنويةJبالنسبة لألشخاص ا

د) لــــــقب واسـم وعــــــنـــــوان »ــــــثــــــلي األطـــــــرافq عــــــنـــــد
qاالقتضــاء

qرفقةJهـ) موضوع الطلب والوثائق ا



23 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1269
18 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

ز) وصف لــــطـــبـــيـــعـــة الـــدعـــوى اJـــتـــعــــلـــقــــة بـــالـــطـــلب
qوملخص عنهـا

ي) أي بـــــــــيــــــــــانـــــــــات أخـــــــــــرى ضـــــــــــروريــــــــــة إلجنــــــــــــاز
اإلجـراءات اJطلوبة.

2 - في حـالـــة تـبــلـــيغ األحــكـــام الــقـضــائــيــةq يـشـــار
في الــطــلب إلى آجـــــال وطـــرق الــطــعـــن اJــعـمـــــول بــهـــا

في تشريع الطرف الطالب إذا لم يتضمن احلـكم ذلك.

3 - إذا رأى الــطــرف اJــطــلــوب مــنه بــأن اJــعــلــومــات
اJــقــدمــة من قــبـل الــطــرف الــطــالب غــيــر كــافــيــة لــتــنــفــيـذ
الـطـلـب طـبـقـا لــهـذه االتـفــاقـيـةq يـجــوز له طـلب مــعـلـومـات

إضافية من الطرف الطالب.

اJاداJادّة ة 10
لغـة اJراسلةلغـة اJراسلة

يـحـرر طـلب الــتـعــاون الـقـضـائي والـوثـائق اJـدعـمــة
لــه بـلـغــــة الـطـــرف الــطــالب مــرفـقـــة بــتـرجــمـة مـطــابـقـــة

إلى اللغـة اإلجنليـزيـة.

اJاداJادّة ة 11
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

1 - يـــــتـــــحــــمـل الـــــطــــرف اJـــــطـــــلــــوب مـــــنه الـــــتـــــعــــاون
Xغـيـر أنــه يـتـعـ qـتــعـلـقــــة بـتـنــفــيـذ الـطــلبJــصــاريف اJا

على الطرف الطالب حتمل اJصاريف اآلتية :

أ) اJـــصــاريـف والــتـــعـــويــضــــات اJـــتــعـــلـــقــــة بـــســـفــــر
وإقـــامــــة ومـــغــــادرة األشـــخــــاص لــــدى الـــطـــــرف الـــطـــــالب
وفـقـــا لـلـمادة 18 من هـــذه االتـفـاقـــيةq طـبـقـــا لـلمـعــــايـير
أو الــتـنــظــيـمــات اJـعــمـول بــهـا في اJــكــان الـذي تــقـع فـــيه

qصـاريفJهذه ا

qب) مصاريف تنفيذ التعاون وفق شكـل خاص

qج) مصـاريف اخلبـرة

د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية.

2 - بـنـاء عـلى طـلبq يدفـع الطـرف الـطـالب تـسـبـيـقا
عن اJصاريف التي تقع على عاتقه.

3 - إذا اتــــضـــح أن تـــــنــــفـــــيـــــذ الـــــطــــلـب يـــــحــــتـــــاج إلى
Xعلى الطرف Xفيتع qمصاريف ذات طبيعـة استثنائية
الـتـشـاور فـيـمـا بـيـنــهـمـا قـصـد حتـديـد األحـكــام والـشـروط

التي يتم �وجبها تنفيذ الطلب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تسليم الوثائق القضائية وتنفيذ اإلنابات القضائيةتسليم الوثائق القضائية وتنفيذ اإلنابات القضائية

اJاداJادّة ة 12
تنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائيةتنفيذ طلب تسليم الوثائق القضائية

1 - يـــــنــــفـــــــذ الـــــطـــــــــرف اJــــطـــــلـــــــــوب مـــــنـــه طــــــلب
تــسـلـــــيم الــوثــائـق الـقــضــائـــيــة بـالــطـــريــقـــة اJـنــصـــوص

عليها في قانونـه الـوطني.
qــطـلــوب مــنــه الـتــعـاونJعــلى الــطـــرف ا X2 - يـتــعـ
مــــــا لم يــــتــــعــــارض ذلك مع قــــانــــونــه الـــوطــــنـيq تـــســــلــــــيم
الــوثـــائق الـــقــضــائـــيــة وفـق شــكل خـــاص إذا طــلـب الــطــرف

الطالب منه ذلك صراحة.
3 - إذا كــانـت الـــســلـــطـــة اJـــطــلـــوبـــة غـــيــر مـــخـــتـــصـــة
لتنـفيذ الطـلبq يتـعX عليـها إرسال الـطلب إلى الـسلطـة

اخملتصـة للتنفيذ.
4 - إذا تــعــذر تــنـفــيــذ الــطــلـبq يـتــعــX عــلـى الــطـرف
اJـطـلـوب مـنه الـتـعــاون إعـادة الـطـلب والــوثـائق اJـدعـمـــة
له إلى الــطـــرف الــطــالب مـع بــيــان األســبـــاب الــتي حــالت

دون التسلـيم.

اJاداJادّة ة 13
تبليغ نتائج تسليم الوثائق القضائيةتبليغ نتائج تسليم الوثائق القضائية

qـــطـــلــــوب مـــنـه الـــتـــعــــاونJعـــلـى الــطـــــرف ا Xيـــتـــعــ
تـبـلــيـغ الـطـرف الـطـالـب كـتـابـيـا بــنـتـائج تـســلـيم الـوثـائق
ويـجب إرفــاقـهــا بـوصل مــؤرخ ومـوقـع من اJــرسـل إلـــيه
أو شـهـــــادة مـن الــســلـطـــــة الــقـائــمــــة بــتـســلــــيم الــوثــائق
الــتي تـثــبت فـعـل وطـريــقـة وتــاريخ الــتـســلـيم. وإذا رفض
اJـــرســل إلـــــيه االســـتالم أو الــتـــوقـــــيعq يــشـــــار إلى ذلـك

فـي الوصـل أو الشهـادة.

اJاداJادّة ة 14
نطاق اإلنابة القضائيةنطاق اإلنابة القضائية

|ـكن اجلهـات الـقضـائـية لـكل من الـطرفـX في اJواد
اJـدنــيـة والــتـجـاريــة انـتــداب اجلـهــات الـقــضـائــيـة لــلـطـرف
اآلخــر لـلـقـيـام بـإجـراءات الـتـحــقـيق الـتي تـراهـا ضـروريـة
كـسماع األطـراف والشهـود و اخلبراء وجـمع األدلة وإجراء

اخلبرة واJعاينة القضائية.

اJاداJادّة ة 15
تنفيذ اإلنابات القضائيةتنفيذ اإلنابات القضائية

1 - تــنـــفــذ اإلنــابـــات الــقـــضــائــيـــة في إقــلـــيم الــطــرف
اJطلوب منه التعاون عن طريق سلطته القضائية حسب

اإلجر اءات اJتبعة في تشريعه.
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2 - تـقــوم الـسـلــطـة اJــطـلــوب مـنــهـا الــتـنــفـيـذ بــطـلب
صريح من السلطة الطالبة �ا يأتي :

أ) تنـفيذ اإلنـابة الـقضـائيـة وفق شكـل خاص إذا كان
qذلك غير مخالف لتشريع بلدها

ب) إعالم الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبـــة في الـــوقت اJـــنـــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطــراف اJــعـنــيــة أو »ــثـلــيــهم احلـضـــور طــبــقـا لــتــشـريـع

البلد اJطلوب منه التنفيذ.

3 - إذا لـم تــكن الــســلـــطــة اJــطــلـــوب مــنــهــا الـــتــنــفــيــذ
مخـتـصــةq فـعـلـيهــا إرســـال الـطلب إلى الـسـلـطة اخملـتـصة

لتنفيذها.

4 - وفي حـــــالـــــة عـــــدم إجنـــــاز الـــــطـــــلب يـــــرد الـــــطـــــلب
والـوثائق اJرفـقة به إلى الطـرف الطالب ويـجب إخطاره

عن أسباب عدم إجناز اإلنابة.

اJاداJادّة ة 16
البحث عن العنوان عند تنفيذ طلب تسليمالبحث عن العنوان عند تنفيذ طلب تسليم
الوثائق القضائية أو اإلنابات القضائيةالوثائق القضائية أو اإلنابات القضائية

1 - إذا كـان عــنــوان الـشــخص اJــعــني بــالـطــلب غــيـر
كـــــامـل أو غــــيـــــر صـــــحــــيـحq وجب مـع ذلك عـــــلـى الــــســـــلـــــطــــة
اJــركـــزيـــة لــلـــطـــرف اJــطـــلـــوب مــنـه تــلـــبــــيــة هـــذا الـــطــلب.
و|ــكـنــهــا في هــذه احلــالـة أن تــطــلب من الــطـــرف الــطـالب
مـعلـومـات إضافــيـة تسـمـح بـتـحديـد عـنوان هـذا الـشخص

والبحث عنه.

2 - في حــالــة عـدم إمــكـانــيـة الــتـعــرف عــلى الـعــنـوان
رغم اجلهود اJبذولـةq وجب على السلطة اJـركزية للطرف
اJـطـلـوب مـنه إخـطـار الـسـلـطـة اJـركـزيـة لـلـطـرف الـطـالب

بذلك ويعاد الطلب والوثائق اJرفقة له.

اJاداJادّة ة 17
رفض ااإل دالء بالشهاداترفض ااإل دالء بالشهادات

1 - |ـــــــــكـــن الـــــــــشـــــــــخـص الـــــــــذي اســـــــــتـــــــــــدعـي لإلدالء
بـشـهـــادتـــه وفـقــــا لــهــــذه االتـفـاقـــــيـةq رفض اإلدالء بـهــــا
إذا كـــــانت قـــوانـــX الــطـــــرف اJـــطـــلـــــوب مـــنه الـــتـــعــــاون
تـــســـمح لـــلـــشـــخص بـــعـــدم اإلدالء في ظـــروف »ـــاثـــلـــة خالل

إجراءات قائمة لديه.

2 - إذا ادعى الـــــــشــــــــخص الــــــــذي يـــــــســـــــتـــــــدعـى لإلدالء
بــشــهــادتـه وفــقــا لـــهــذه االتــفــاقـــيــةq بــأن له حـق أو امــتــيــاز

Xاالستـفادة من احلصـانة في اإلدالء بـشهادته طـبقا لـقوان
الــطـرف الــطـالبq يــتم تـلــقي الـشــهـادة ويـبــلغ هـذا اJــطـلب

إلى السلطة اJركزية للطرف الطالب.

اJاداJادّة ة 18
مثول األشخاص لإلدالء بشهادتهم لدى الطرف الطالبمثول األشخاص لإلدالء بشهادتهم لدى الطرف الطالب

1 - |كن الطرف الـطالب طلب التـعاون من الطرف
اJـطلـوب مـنه قـصد دعـوة شـخص لـلمـثـول بـصفـته شـاهدا
أو خبيرا في اإلجـر اءات القضائـيةq ويتم إعالم الشخص

بأي مصاريف وتعويضات مستحقة له.

2 - يـخـطـر الــطـرف اJـطـلـوب مـنـه الـتـعـاون الـطـرف
الطالب بجواب الشخص فورا.

3 - يـــرسل طــلـب اســتـــدعـــاء الـــشــخص لـــلـــمـــثــول في
إقــــلـــيم الـــطـــرف الــــطـــالب لإلدالء بـــالــــشـــهـــادة إلى الـــطـــرف
(60) Xـــطــلـــوب مـــنه الـــتــعـــاون في مـــدة ال تـــقل عن ســـتــJا
يـومـا قـبل تـاريخ مثـول الـشـخص. وفي حـالـة االسـتـعـجال

|كن الطرف اJطلوب منه التعاون تخفيض هذه اJدة.

اJاداJادّة ة 19
حماية الشهود واخلبراءحماية الشهود واخلبراء

1 - إذا وجـــد شــاهـــد أو خـــبــــيــر عـــلى إقـــلـــيم الـــطــرف
الـطـــالبq ال يـجـــوز مـتابـعـتــــه أو  حبـســـه أو مـعـاقـبـتــه
أو تقـييد حـريتـه الشـخصية مـن قبل هذا الـطرف بسبب
أي أفعال أو إغفاالت سـابقة لدخوله إقلـيمهq كما ال يجوز
إلزام هذا الشـخص بأن يدلي بشهادته في أي إجراء آخـر
غــيـــر ذلك الـــذي يـــتــعـــلق به الـــطـــلبq إال إذا وافق الـــطــرف

اJطلوب منه هذا الشخص مسبقا.

2 - يــتــوقف الــعــمل بـالــفــقـــرة األولى من هــذه اJـادّة
إذا لم يغـادر هذا الـشخص إقـلـيم الطـرف الطـالب في مدة
خمـسة عـشر (15) يومـا بـعـد تبـلـيغه رسـمـيا بـأن حـضوره
لم يــعــد ضــروريــا أو إذا عــاد �ــحض إرادته بــعــد اJــغـادرة.
وال تشمل هـذه اJدة الـفتـرة التي لم يـغادر فـيهـا الشخص

إقليم الطرف الطالب ألسباب خارجة عن إرادته.

3 - إذا رفض الــشـــخص اJــذكــور في الـــفــقــرة األولى
من هذه اJـادّة اإلدالء بشـهادتـهq ال يكـون عرضـة ألي عقـوبة

أو خاضعا ألي تدابير مقيدة حلريته الشخصية.

اJاداJادّة ة 20
Xوالقنصلي Xصالحيات األعوان الدبلوماسيXوالقنصلي Xصالحيات األعوان الدبلوماسي

|ـكن لـكل من الـطـرفـX تـسـلــيم الـوثـائـق الـقـضـائـية
أو غـير الـقضـائيـة إلى رعايـاهمـا في إقلـيم الطـرف اآلخر
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عن طريق أعـوانهما الـدبلوماسـيX والقـنصليـX شريطة
أن حتـترم قوانـX الطرف اآلخـر. ال تتخذ فـي حق الرعايا

أي إجراءات إجبارية من أي نوع كانت.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االعتراف وتنفيذ األحكام أو القرارات القضائيةاالعتراف وتنفيذ األحكام أو القرارات القضائية

والقـرارات التحكيمـيةوالقـرارات التحكيمـية

اJاداJادّة ة 21
نطاق االعتراف وتنفيذ األحكـامنطاق االعتراف وتنفيذ األحكـام

أو القرارات القضائيةأو القرارات القضائية

1 - يتـخذ كل طـرف وفق الشـروط اJنـصوص عـليـها
فـي هـــذه االتــــفـــاقــــيـــةq اإلجــــراءات الــــكـــفــــيـــلــــة بـــاالعــــتـــراف
وبـتنـفيذ األحـكام أو الـقرارات الـقضـائيـة اآلتيـة الصادرة

في الطرف اآلخـر :

أ) األحــــــكــــــام أو الــــــقــــــرارات الـــــصــــــادرة عـن اجلــــــهـــــات
qدنية والتجاريةJادّة اJالقضائية في ا

ب) األحـــــكــــــام أو الـــــقــــــرارات الـــــصــــــارة عن اجلــــــهـــــات
القضائية اجلزائية اJتعلقة باحلقوق اJدنية.

2 - ال تـــســـري هـــذه اJـــادّة عـــلى األحـــكـــام والـــقــرارات
الصادرة في اJواد اJتعلقة بـ :

qأ) الوصايا واإلرث

qب) اإلفالس واإلعسار

ج) الـتــدابـيـر الـتـحـفــظـيـة واJـؤقـتـةq بــاسـثـتـنـاء تـلك
اJتعلقـة بالنفقـة.

اJاداJادّة ة 22
رفض االعتراف والتنفيذرفض االعتراف والتنفيذ

1 - دون اإلخـالل بـــــاألحــــكـــــــام الـــــــواردة فـي اJــــادّة 8
مـن هـذه االتفاقـيةq |كن رفض االعتـراف وتنفـيذ األحكام
أو الـقــرارات الـقـضـائــيـة اJـشــار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة األولى

من اJادّة 21 في احلاالت اآلتية :

أ) احلــــكم أو الــــقـــرار الــــقـــضــــائي الــــذي لم يـــحــــز قـــوة
الـــشيء اJــقـــضي به أو لم يـــصــبح قـــابال لـــلــتــنـــفــيـــذ حــسب

qقانون الطرف الذي صدر فيه

ب) احلــــكم أو الــــقــــرار الــــنــــهــــائـي الــــصــــادر عن جــــهــــة
قـضــائـيـة غـيــر مـخـتـصــة حـسب قـوانـX الــطـرف اJـطـلـوب

qمنـه التعــاون

ج) إذا كان الـشخص احملـكوم عـليه لم يـستـدع قانـونا
وصـــدر ضـــده حـــكم أو قــرار غـــيـــابيq أو إذا كـــان الـــشــخص
غـيـر مــؤهل لـلـتــقـاضي أو لم |ــثل بـصــفـة قـانــونـيـةq وذلك

qحسب قانون الطرف الذي صدر فيه احلكم أو القرار

د) إذا كانـت اجلهـة الـقـضـائـيـة لـلـطـرف اJـطـلوب مـنه
اJـســاعـدة قـــد عــرض عـلـيـهـا الـنـــزاع بـX نـفس األطـــراف
في نــفس الـــوقــــائع واJــوضـــوعq أو قــــد أصــدرت حـكــمـــا
أو قـــــرارا بــــشـــأنــه أو ســـبـق لـــهـــا أن اعـــتــــرفت أو نـــفـــذت
حـكــمـا أو قــرارا مـتــعـلــقـا بـنــفس الــنـزاع وصـادرا مـن جـهـة

قضـائـية لدولـة أخــرى.

اJاداJادّة ة 23
إجراءات االعتراف والتنفيذإجراءات االعتراف والتنفيذ

1 - يــــجـب أن يــــقــــدم طــــلـب االعــــتــــراف والـــــتــــنــــفــــيــــذ
مــبــاشــرة من الــشــخـص اJــعــني إلى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة

اخملتصة للطرف اJطلوب منه تنفيذ احلكم أو القرار.

2 - يــطــبق قـانــون الــطــرف اJـطــلــوب مــنه الــتـنــفــيـذ
على إجراءات االعتراف وتنفيذ احلكم أو القرار.

3 - تـقتـصـر اجلهـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة على الـتـحقق
فـيـمــا إذا كـان احلـكم أو الــقـرار اJـطـلــوب األمـر لالعـتــراف
بـه وتـنـفــيـذه تـتـوفـــر فـــيه الـشــــروط اJـنـصـــوص عـلـيـهـا
في أحـكـــام هـذه االتـفــاقـيــة وتـقـوم هــذه اجلـهــــة الـقـضــائـيـة
بهـذا التـحقـيق من تلـقاء نـفسـها ويـجب أن تثـبت نتـيجـة

ذلك في حكمها أو قرارها.

4 - تــــأمـــر اجلـــهــــة الـــقـــضــــائـــيــــة عـــنـــد إصــــدار أمـــرهـــا
بــاالعــتـراف والــتـنــفــيـذ عــنـد االقــتــضـاء بــاتـخــاذ الــتـدابــيـر
الالزمــــة لـــتــصــــبغ عــلى احلـــكم أو الـــقـــرار نــفـس اإلشــهــار
الـذي يكون له لـو أنه صدر من البـلد الذي يـراد االعتراف

بـه أو تنفيذه فـيه.

5 - يــجــوز أن يـنــصب األمــر بــاالعـتــراف والــتـنــفــيـذ
على كل منطوق احلكم أو القرار أو جزء منه.

6 - يـنـتج احلـكم أو الـقـرار اJـعـتـرف به واJـنـفـذ فوق

إقـلـيم الـطـرف اJـطلـوب منـه نـفس اآلثـــار الـتي ينـتجـها
لو كان قد صدر عن قضائه.

اJاداJادّة ة 24
الوثائق اJرفقة بطلب االعتراف والتنفيذالوثائق اJرفقة بطلب االعتراف والتنفيذ

1 - يــجب عـــلى الــطــــرف الـــذي يــطـــلب االعــتــــراف
أو تنفيذ احلكم أو القـرار أن يقدم ما يأتي :
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أ) صـــورة رســمــيــة لــلــحــكـم أو الــقــرار تــتــوفــر فــيــهــا
qالشروط الالزمة إلثبات صحتها

qب) شهادة تثبت أن احلكم أو القرار أصبح نهائيا

ج) وثيـقـة تثـبت أن احلـكم قد ¯ تـبـليـغه قـانونـا لدى
الــطــرف الــذي خــســر الــدعــوى وأن الــطــرف الــذي تــنــقــصه

qاألهلية في النزاع قد ¯ تمثيله قانونا

د) وثـيـقــة تـثـبت تـبـلــيغ الـتـكـلــيف بـاحلـضـور اJـوجه
إلـى الـــطـــرف الـــذي تـــخـــلف عـن احلـــضـــور وذلك في حـــالـــة
صـدور حكـم غـيـابي وعـنـدما ال يـتـبـX من احلـكـم أن تبـلـيغ

التكليف باحلضور كان صحيحا.
2 - يــرفق الــطــلب واحلــكم والــوثــائق اJــذكـورة أعاله

بترجمة مصادق عليها بلغة الطرف اJطلوب منه.

اJاداJادّة ة 25
االعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذهااالعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها

إن الـــقــــرارات الـــتـــحــــكـــيــــمـــيـــة الــــصـــادرة في إقــــلـــيم
الــطــرفــX يــتم االعــتــراف بــهــا وتــنــفــيــذهــا وفــقـــا ألحــكــــام
االتفاقية اخلاصة بـاعتماد القرارات التحكيمية األجنبية
وتـنـفـيــذهـــا الـتي صـــادق عـلـيـهـــا مـؤتـمـــر األمـم اJـتـحــدة

في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اJاداJادّة ة 26
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

1 - تـعـفى الـوثائق اJـرسـلـة وفقـا لـلـطرق اJـنـصوص
عــلــيـهــــا فـي اJـادّة 5 من هـــذه االتــفــاقــــيــة مـن أي  شــكــــل
مـن أشكال التصـديق ويجب إضفاء علـيها التوقيع و/ أو

اخلتم الرسمي من السلطة التي لها الصفة إلصدارها.

اJاداJادّة ة 27
قوة الوثائق الرسمية في اإلثباتقوة الوثائق الرسمية في اإلثبات

1 - تــتــمــتـع الــوثــائق الــرســمــيــة احملــررة في إقــلــــيم
أحـــد الـــطـــرفـــqX عـــلـى إقـــلـــيم الـــطـــرف اآلخـــر بـــنـــفس قـــوة
اإلثـبــات الـتـي تـتـمـتـع بــهـا الــوثــائق من نـفس الـطــبـيـعــة

عند هذا الطـرف.
2 - |ـــكن في حـــالـــة الـــشك أن يـــطـــلـب من الـــســـلـــطــة

التي أصدرت الوثيقة التحقق من صحتها.

اJاداJادّة ة 28
تبادل اJعلومات والوثائقتبادل اJعلومات والوثائق

يـتعهـد الطـرفان وبـطلب أحـدهما بـتبـادل اJعـلومات
والــوثـائق فـي اجملـــال الـتـشــــريـعي واالجـتـهـــاد الـقـضــائي

في إطار هذه االتفاقية.

اJاداJادّة ة 29
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

تـتم تسـويـة النـزاعات اJـتـعلـقة بـتـفسـيـر أو تطـبيق
هـذه االتـفاقـيـة بـشـكـل عـام أو فـيـما يـتـعـلق بـحـالــة خـاصـة

.Xالطرف Xعن طر يق التشاور ب

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 30
التصديقالتصديق

يـصدق على هـذه االتفـاقيـة طبقـا للـقواعد الـقانـونية
.Xفعول في كل من الطرفJالسارية ا

اJاداJادّة ة 31
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

1 - تـــدخــل هــــذه االتــفـــاقــــيــة حـــيّـــز الــتّـــنـــفـــيـــذ بـــعـــد
ثالثX (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

2 - |ـكن تـعديل هـذه االتـفـاقيـة في أي وقت بـاتـفاق
كتابي بX األطراف.

3 - |ــكــن أي من الــطـــرفــX نــقض هــذه االتــفــاقــــيــة

في أي وقـت بــــواســــطــــــة إشــــعــــــار كــــتــــابي إلى الــــطــــــرف
اآلخــــر عــبـر الــطـرق الــدبـلــومـاســيــة ويـســري هـذا الــنـقض

بعد مائة وثمانX (180) يوما من تاريخ تقد° اإلشعار.

إثــبـــاتـــا لــذلكq وقّـع مــفـــوضـــا احلــكـــومــتـــX عـــلى هــذه
االتفاقــية.

حــــرّرت بــــاجلــــزائــــر في 10 يــــنــــايــــر ســــنــــة q2010 في
نـــســـخـــتـــX أصـــلـــيــتـــX مـــحـــررتـــX بـــالـــلـــغـــتـــX الـــعـــربـــيّــة

والصينية ولكل منهما نفس احلجية القانونية.

عن اجلمهوريعن اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

مراد مدلسيمراد مدلسي
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عن جمهوريةعن جمهورية
الصX الشعبيةالصX الشعبية
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وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية




