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مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 64  م  مـؤرؤرّخ في خ في 12  م  مــــحـرّم عم عـامام
يــــــتــــــضــــــمّن  qي q2006 ــــــــوافق وافق 11 ف فــــــبــــــرايرايــــــــر سر ســــــنــــــة ةIا I1427 ا

الالــــــتّــــــصـصـــــــديق عديق عــــــلى اتلى اتــــــفــــــاقاقــــــيــــــة تة تــــــتــــــعــــــلّـق بـق بــــــالالــــــتــتــــــــعــــــاوناون
Xـدندنـي والي والـتــــجــــجـــــاري بـاري بــIال اIالالـقــــضـــضــــائي في اجملـــائي في اجملـــــــال ا
اجلاجلــــمـهــــوريوريّــــة اجلة اجلــــزائزائــــريريّـة الة الــــدّ~ــــقــــراطراطــــيّـة الة الــــشّــــعــــبــــيّــة
و�لكـة إسـو�لكـة إســبانيـاq موقبانيـاq موقّعـة �ـدريد فـي عـة �ـدريد فـي 24 فبراير فبراير

سنة سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةq وزيــــــر

qالشّـؤون اخلـارجيّـة
qادّة 77-9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـعــد االطّالع عـلى االتــفـاقــيـة اIــتـعــلّـقــة بـالــتـعـاون
الــقــضــائي في اجملــال اIــدنـي والــتــجــاري بــX اجلــمــهــوريّـة
اجلزائريّة الدّ~قراطـيّة الشّعبيّة و�لـكة إسبانياq اIوقّعة

q2005 دريد في 24 فبراير سنة�

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عـــلـى االتــفـــاقــيــة اIـــتــعـــلّــقــة
Xـــدني والـــتــجـــاري بــIبــالـــتـــعــاون الـــقــضـــائي فـي اجملــال ا
اجلــمــهــوريّــة اجلـزائــريّــة الــدّ~ــقـراطــيّــة الــشّــعـبــيّــة و�ــلــكـة
q2005 ـــوقّـــعـــة �ــدريـــد في 24 فــيـــرايـــر ســـنــةIا qإســـبـــانـــيــا
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ~ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 12 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 11

فبراير سنة 2006.
بوتفليقة العزيز  بوتفليقةعبد  العزيز  عبد 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اتفاقية تتعلاتفاقية تتعلّق

بالتعاون القضائي في اجملال اIدني والتجاريبالتعاون القضائي في اجملال اIدني والتجاري
بX اجلمهوريبX اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ~قراطي~قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

و�لكة إسبانياو�لكة إسبانيا

إنّ اجلـــمـهـوريّـة اجلـــزائـريّـة الــدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّـة
qمـن جهــة

qو�لكة إسبانيا من جهة أخرى

q"تعاقدينIا Xشار إليهما فيما يلي "بالطرفIا

عــلى الــغــرض من تــقــد® هــذه اIـعــلــومــاتq بــشــرط تـقــد~ه
طــلــبــا بـذلـك. إال  أن هـذا احلـق يـســقطq إذا كــانت مــصــلــحـة

النظام العام تتعارض مع ذلك .

اIادة اIادة 9

أ) الـــــســــلـــــطـــــات اخملــــتـــــصــــة إلصـــــدار رخــــصـــــة اIــــرور
(laissez-passer) هي :

- الـــســـلــطـــة الـــقــنـــصــلـــيـــة لــلـــجـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة
الد~قراطية الشعبية في جمهورية أIانيا االحتادية.

ب) تـقدم طلـبات استـعادة األشخـاص الذين أصدرت
لهم خطأ وثائق للعودة إلى الوطن لدى :

- مديـريـة أمن احلـدود األIانـيـة االحتـادية (GSD) في
كوبلنتس.

ج) الـسـلــطـات اخملـتـصــة اIـسـؤولـة بـخــصـوص الـتـأكـد
من الـــهــويـــة الــشـــخــصــيـــة هي ســـلــطـــات وزارة الــداخـــلــيــة

.(DGSN) "ديرية العامة  ''لألمن الوطنيIوا

اIادة اIادة 10

1) أبرم هذا االتفاق ألجل غير محدد.

2) يــدخل هــذا االتــفــاق حـيــز الــتــنــفـيــذ بــعــد مـرور90
يـومـا عـلى اســتـكـمـال إجـراءات الـتـصـديقq إذا مـا اقـتـضى
األمــر ذلك وفــقـا لــلــتـشــريع الــدسـتــوري الــداخـلـي لـكل من

.Xالطرف

اIادة اIادة 11

اإللغاءاإللغاء

1) ~ــــكن لــــكل طـــرف مــــوقع أن يــــنـــهي الــــعـــمـل بـــهـــذا
االتفاق بعد استشارة الطرف اآلخر.

2) يـصـبح إلـغـاء هـذا االتـفـاق نـافـذا بـعـد مـرور ثالثـة

أشهر على تاريخ تسلم الطرف اآلخر لإلشعار بذلك.

Xوقع في بـون في  14فبـرايـر عام 1997 في نسـخـت
أصـــلـــيـــتـــqX كـل مـــنـــهـــمـــا بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة واألIـــانـــيـــة

والفرنسية.

عن اجلانب األIانيعن اجلانب األIاني
كاتب كاتب الدولة لدى وزارةالدولة لدى وزارة

الداخلية الفدرالية الداخلية الفدرالية 
البروفيسور البروفيسور الدكتورالدكتور

كورت شلتركورت شلتر

عن اجلانب اجلزائري عن اجلانب اجلزائري 
السفير محمالسفير محمّد حناش د حناش 
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اIـوارد اIـالـيّـة مـن سـلـطـات هـذا األخـيــر أمـا إذا كـان يـقـيم
في بلد آخـر فتـسلم هـذه الشـهادة من قـنصل بـلده اخملتص

إقليميا.

اIاداIادّة ة 4
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

1 - تــعــفـى الــوثــائق اIـــرســلــة تــطــبـــيــقــا ألحــكــام هــذه
االتفاقية من إجراءات التصديق.

2 - غـيـر أنه يـجب أن تـكـون هـذه الـوثـائق مـشـفـوعة
بــالـتــــوقـــيع واخلـــا² الــرّسـمي لـلـسـلــطــــة اخملـتـصــــة فـي

إصـدارهــا.

3 - ~ـكن لـكل من الـسلـطـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة ألحـد
الطــرفX اIـتعـاقدين أن تـلتـمس قيـام نظـيرتـها في حـالة

الشك بالتأكد من رسمية الوثيقة اIقدمة.

الباب الثانيالباب الثاني
التعاون التعاون القضائيالقضائي

اIاداIادّة ة 5
نطاق نطاق التعاونالتعاون

يـشـمل الـتـعـاون الـقضـائي ال سـيّـمـاq تـبـلـيغ وتـسـليم
العـقود الـقضـائية وغـير الـقضـائيـةq تنـفيـذ إجراءات مثل
سماع الشـهود أو األطرافq اخلبـرة أو احلصول على األدلّة
Xــــدنـــيــــة بـــطــــلب أحــــد الـــطــــرفـــIوتــــبـــادل وثــــائق احلــــالـــة ا

اIتعاقدين وذلك لغرض إجراء قضائي.

اIاداIادّة ة 6
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

يـــرفـض الـــتــــعــــاون الــــقــــضـــائـي إذا اعـــتــــبــــر الــــطـــرف
اIطـلوب منـه أن هذا التـعاون من شأنـه اIساس بـسيادته
أو بـأمـنه أو بـنـظـامه الـعـامّ أو إذا كـان هـذا الـتـعاون لـيس

من اختصاص سلطاته القضائية.

اIاداIادّة ة 7
إرسال طلبات التعاون القضائيإرسال طلبات التعاون القضائي

1 - تـرسل طـلــبـات الـتـعــاون الـقـضـائـي مـبـاشـرة من
الـسـلـطـة اIـركـزية لـلـدولـة الـطـالـبة إلى الـسـلـطـة اIـركـزية

للدولة اIطلوب منها.

qــتــعــاقــدين الــلــجــوءIا X2 - غــيــر أنـه ~ــكن لــلــطــرفــ
استثناء إلى الطريق الدبلوماسي.

- اعــتــبــارا مـــنــهــمــا بــاIــثل الــعــلـــيــا اIــشــتــركــة لــقــيم
qXالعدالة واحلرية التي تقود الدولت

- وحــرصـــا مــنــهـــمــا عـــلى تـــعــزيــز فـــعــالـــيــة الـــتــعــاون
qدني والتجاريIتبادل في اجملال اIالقضائي ا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

الباب األوالباب األوّل
أحكام عامأحكام عامّـةـة

اIاداIادّة األولىة األولى
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يتـمتـع رعــايـا كـل من الـطرفـX اIتـعاقدين في
إقـــلـــيم الـــطــرف اآلخـــر بــخـــصــوص حـــقــوقـــهم الـــشــخـــصــيــة
واIـاليّةq بنفس احلـماية القانونـية التي يتمـتع بها رعايا
الـبــلـد أنـفـسـهم. ولـهم حـريــة الـلـجـوء إلى مـحـاكم الـطــــرف
اآلخـــــر اIـتـعـــــاقــد لـلـمـطــالـبــــة بـحـقـــــوقــهم أو لـلـدفـاع

عنها.

2 - تـــــطــــبـق الـــــفـــــقـــــرة الـــــســــابـــــقـــــة عـــــلـى األشـــــخــــاص
االعـتـبـارية اIـنـشأة أو اIـرخص بـهـا وفقـا لـقـوانX كل من

الطرفX اIتعاقدين.

اIاداIادّة ة 2
كفالة اIصاريف القضائيةكفالة اIصاريف القضائية

X1 - ال ~ـــكن أن تـــفـــرض عـــلى رعـــايـــا أحـــد الـــطـــرفـــ
اIتعـاقدين الـذين يحضـرون لدى مـحاكم الطـرف اIتـعاقد
اآلخر تـقـد® كـفالـة أو إيـداع حتت أيـة تسـمـيـة كانت وذلك
إمـا بــصـفـتــهم أجـانب أو لــعـدم وجـود مــسـكن لــهم أو مـكـان

إلقامتهم في البلد.

2 - تــطـبـق أحـكــام الـفــقـرة الــسـابــقــة عـلى األشــخـاص
االعـتـبـاريـة اIـنـشـأة أو اIـصـرح بـهـا وفـقا لـقـوانـX كل من

الطرفX اIتعاقدين.

اIاداIادّة ة 3
اIساعدة القضائية ومجانية الدفاعاIساعدة القضائية ومجانية الدفاع

1 - يتـمتـع رعــايـا كـل من الـطرفـX اIتـعاقدين في
إقـــلــيم الـــطــرف اآلخـــر اIــتــعـــاقــد بـــاحلق في احلــصـــول عــلى
اIـساعـدة القـضـائيـة ومجـانـية الـدفاع أسـوة بـرعايـا البـلد
أنـفـسـهم بـشـرط اتــبـاع أحـكـام قـانـون الـبـلـد اIـطـلـوب مـنه

اIساعدة.
2 - إذا كـــان الـــشـــخص الـــطـــالـب يـــقـــيم بـــإقـــلـــيم أحـــد
الـطرفـX اIـتـعـاقدينq تـسـلم الـشـهادة اIـثـبـتـة لعـدم كـفـاية
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أ) تـنـفـيذ اإلنـابـات الـقـضـائـيـة حـسب شـكل خاص إذا
qكان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها

ب) إعالم الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبـــة في الـــوقت اIـــنـــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطراف اIعـنية احلـضور طـبقا لـتشـريع الدولة اIـطلوب

منها التنفيذ.

3 - وفي حـالة عـدم إجنــاز الطلب تـرد األوراق إلى
الـطرف الـطالب ويـجب إعالمه عن أسبـاب عدم إجنــاز أو

رفض الطلب.

اIاداIادّة ة 13
تبليغ العقودتبليغ العقود

تـرسل الـعـقود الـقـضـائـية وغـيـر الـقـضائـيـة مـبـاشرة
من السـلطات اIـركزية لـكال الطرفـX اIتعاقـدينq ويثبت
الــتـــســلــيم إمّـــا بــواســطـــة وصل اســتالم مـــؤرّخ ومــوقّع من
اIــرسل إلــيه أو بــواســطــة شــهــادة من الــســلــطــة اIــطــلــوبــة

تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.

اIاداIادّة ة 14
تبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذتبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ

اإلنابات القضائية من قبل اIمثلياتاإلنابات القضائية من قبل اIمثليات
الدالدّبلوماسية أو القنصليةبلوماسية أو القنصلية

~كن لكل طرف متـعاقد تبلـيغ العقود القضائيـة أو
غـيـر الـقضـائـيـة إلى رعـاياه أو الـقـيـام بـسمـاعـهم مـبـاشرة
عن طـريق �ــثـلـيــاته الـدّبــلـومـاســيـة أو الــقـنـصــلـيـة طــبــقـا

لتشريعه.

اIاداIادّة ة 15
مثول الشهود واخلبراءمثول الشهود واخلبراء

1 - إذا كان اIـثـول الـشخـصي لـشـاهـد أو خبـيـر أمام
الــســلــطـــات الــقــضــائــيـــة لــلــدولــة الــطـــالــبــة ضــروريــاq فــإنّ
الـسـلـطـة اIـطـلـوب مـنـهـا لـلــدولـة الـتي يـقـيم عـلى إقـلـيـمـهـا
اIـــعـــني تــــدعـــو هـــذا األخـــيـــر لالســـتــــجـــابـــة لالســـتـــدعـــاءات

اIوجّهة إليه.

2 - في هـــــذه احلـــــالـــــةq تـــــمـــــنـح مـــــصـــــاريف الـــــســـــفـــــر
وتـــعـــويـــضــــات اإلقـــــامــــة لـــلـــشـــاهـــد أو اخلـــبــــيـــرq من مـــحل
إقــامـتــه حـسب الــتـعـــريـفـــات والـتـنـظـيــمــات الـنـــــافـــذة
في الــــدولــــة الـــتي ســــوف يــــتمّ فـــيــــهـــا الــــســــمـــاعq وتــــشـــمل
مـصـــــاريف الــســفـــرq تـــذكـــــرة الـطـــائــرة ذهــابـــا وإيـــابــا
إلى اIـطـــار األقـــرب من مـقـــر اجلـهــة الـقـضــــائـيـــة التي

اIاداIادّة ة 8
السلطات اIركزيةالسلطات اIركزية

1 - تــعــتــبــر وزارة الــعــدل لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة
الدّ~قراطيّة الشّعبيّة كسلطة مركزية.

2 - تـــعـــتـــبــــــر وزارة الـــعـــــدل Iــــمـــلـــكـــــة إســــبــــانـــيـــــا
كسلطــة مـركـزيـة.

اIاداIادّة ة 9
لغة اIراسلةلغة اIراسلة

حترر كل الـوثائق اIتـعلّقة بـالتعـاون القضـائي بلغة
الــطــرف الــطــالب مـــصــحــوبــة بــتــرجـــمــة إلى لــغــة الــطــرف

اIطلوب منه أو إلى اللغة الفرنسية.

اIاداIادّة ة 10
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

ال يـتـرتب عن تـنفـيـذ التـعـاون القـضـائي تسـديـد أية
مصاريف باستثناء أتعاب اخلبراء.

اIاداIادّة ة 11
اإلنابات القضائيةاإلنابات القضائية

يــــتـــضــــمـن طــــلب تــــنـــفــــيـــذ اإلنـــــابـــــات الـــقــــضــــائــــيــــة
البيانات التـاليـة :

qأ) السلطة القضائية الطالبة
ب) الـسلطـة القضـائية اIطلـوب منها التـنفيذq عنـد

qاالقتضــاء
qج) أسماء وعناوين وصفات األطراف والشهود

qطلوب تنفيذهاIد) موضوع الطلب واإلجراءات ا

qهـ) األســئـــلـــة الـــتي يــجب طـــرحــهـــا عــلى الــشــــاهـــد
qعنــد االقتضــاء

و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ اإلجراء اIطلوب.

اIاداIادّة ة 12
تنفيذ اإلنابات القضائيةتنفيذ اإلنابات القضائية

1 - تــــنــــفــــذ اإلنــــابـــات الــــقــــضــــائــــيـــة فـي إقــــلــــيـم أحـــد
الطرفـX اIتعـاقدين عن طـريق السلـطة الـقضائـية حسب

اإلجراءات اIتبعة في كل منهما.

2 - بــنــاء عـــلى طــلب صـــريح من الــســـلــطــة الـــطــالــبــة
تقوم السلطة اIطلوب منها التنفيذ �ا يلي :
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قــضـــائـــيــة طـــبـــقت قـــانــونـــا مـــخـــالـــفـــا لـــلــقــــانــــون الــواجب
تـــطـــبـــيـــقــه وفـــقــــا لـــقــــواعــــد الــــقــــانـــــون الـــــدولي اخلــــاص
لـلـــدولـــة اIـطـلــوب مـنـهـــاq مــــا لـم يـكــن هــــذا احلــكـم أو
الـــقرار قـد توصــل إلى نـفس النـتيـجة عـند تـطبـيق هـذه

القـواعـد.

2 - ال تـــســـري هـــذه اIـــادّة عـــلى األحـــكـــام والـــقــرارات
الصادرة في اIواد :

qاجلمركية واإلدارية qأ) اجلبائية

qب) الضمان االجتماعي

ج) التدابـيــر التـحفظـيـة واIـؤقتــة بـاستثـنــاء تلك
qتعلّقة بالنفقةIا

.Xد) أحكام احملكم

اIاداIادّة ة 17
االختصـاصاالختصـاص

تــكـــون الــســــلـطــات الــقـضــــائـيــة لــلـــطــرف اIــتـعــاقـد
الّـــذي أصـــــدر احلــــكــم أو الــــــقـــرار مـــخــــتـــصــــة في احلـــاالت

اآلتية :

أ) إذا كــــان مـــوطن اIـــدعى عـــلـــيـه أو إقـــامـــته عـــنـــدمـــا
qتعاقدIترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف ا

ب) إذا كـان اIدعى عـلـيـه ~ارس عـند رفع الدعــوى
نــشــاطــا جتـــاريـــا في إقــلـــيم هـــذا الــطــرف اIــتــعــــاقــدq وإذا
كـــــانت هـــــذه الـــــقـــــضــــيـــــة الـــــتي رفـــــعـت ضــــده تـــــخـص هـــــذا

qالنشـاط

ج) إذا قبل اIدعى عـليه صراحة اخلـضوع الختصاص
اجلهـات القـضائـية لـهذا الـطرف اIـتعـاقد بـشرط أن يـكون

qقانون الطرف الذي يطلب االعتراف يسمح بذلك

د) إذا تطـرق اIـدعى عليه للـموضوع في دفاعـه دون
أن يـثيـر مـسـبـقـا الدفـع بعـدم اخـتـصـاص اجلـهة الـقـضـائـية

qرفوع أمامها النزاعIا

هـ) في مـادّة الـعــقـودq إذا كــان االلـتـزام مــحل الـنـزاع
نـفــذ أو سـيـنـفــذ في إقـلـيم الــطـرف الـذي أصــدرت سـلـطـته

qالقضائية احلكم أو القرار

و) فـي حــالــة اIـــســؤولــيــة غـــيــر الــتــعـــاقــديــةq إذا كــان
الـــفـــعــــل الــــذي نـــتـج عـــنــه الـــضـــــرر قـــــد تـم فـي إقــلـــــيم

qتعــاقـدIهــذا الطـرف ا

~ـــتـــثل أمــامـــهـــا الــشـــاهــد أو اخلـــبــيـــر. وتـــقـــدم لـه الـــدولـــة
صـاحـبـــة الطـلب بـسـعي من الـسلـطـات القـنـصـليـــةq بـنـاء
على طلبهq تذكرة السفر أو تسبيق اIصاريف اIـرتبطـة

بــه.

3 - في حـالة عدم اIثـولq ال تتخـذ السلطـة اIطلـوب
مــنـهــــا الـتــنـفــيـذ ضـــد األشــخـــاص اIــتـخــلـفــــX أي إجـــراء

ردعي.

الباب الثالثالباب الثالث
في في االعتــراف وتنفـيذ األحكــاماالعتــراف وتنفـيذ األحكــام

والقرارات القضائيةوالقرارات القضائية

اIاداIادّة ة 16
الشروط اIطلوبةالشروط اIطلوبة

1 - إنّ األحـــكــــام والـــقـــرارات الــــصـــادرة عـن اجلـــهـــات
الـــقـــضــــائـــيـــة لـــلـــطـــرفــــX اIـــتـــعـــاقـــديـن في اIـــوادّ اIـــدنـــيـــة
والـتـجـارية �ـا فـيـهـا تـلك اIـتعـلّـقـة بـالـتعـويـضـات اIـدنـية
احملـكـوم بـهـا من قبـل اجلهـات الـقـضـائـية اجلـزائـيـة يـعـترف
بــهــا وتــنــفــذ من طــرف اجلــهــات الــقــضــائــيــة اخملــتــصــة لــكال

الطرفX اIتعاقدين إذا توفرت الشروط التالية :

أ) أن يــــصـــدر احلـــكم أو الــــقـــرار من جـــهــــة قـــضـــائـــيـــة
qمختصة طبقا للمادّة 17 من هذه االتفاقية

ب) أن يـكــون األطـراف مــبـلــغـX بــصـفــة قـانــونـيـة أو
�ـثـلـX أو تـقـرر اعـتـبـارهم غـائـبـX حـسب قـانـون الـدولـة

qالتي أصدرت احلكم أو القرار

ج) أن يـــكــون احلــكـم أو الــقـــرار قــد حــاز قـــوة الــشيء
qقضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيهIا

د) أالّ يكون القــرار مخالفا حلـكم قضـائي صـادر في
qالدولة التي سوف ينفذ فيها هذا احلكم أو القرار

هـ) إذا لم تـرفع أيــة قـضـيـة أمــام اجلـهـات الـقــضـائـيـة
للطـرف اIطـلوب مـنه التنـفيـذ بX نـفس األطـراف وحول
نــفس اIــوضــوع قــبل رفع الــطــلب أمــام اجلــهــة الــقــضــائــيـة
الـتي أصـدرت احلــكم أو الـقــرار الـذي يـطــلب االعـتـراف به

qوتنفيذه

و) عـدم احـتــواء احلـكم عـلى أي شيء يـعــتـبـر مـخـالـفـا
qطلوب فيها التنفيذIللنظام العامّ للدولة ا

ي) في مـــادّة حـــــالــــة األشــــخــــــاص وأهـــلــــيـــتـــهـم ~ـــكن
رفض االعــتـراف أو تــنــفــيــذ حــكم أو قــرار صــادر من جــهـة
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اIاداIادّة ة 20
إجراءات االعتراف والتنفيذإجراءات االعتراف والتنفيذ

تخضع إجراءات االعـتراف وتنفيـذ األحكام والعقود
الرّسـميـة للـتشـريع الـساري اIـفعـول في الدولـة اIطـلوب

منها.

اIاداIادّة ة 21
تبادل الوثائقتبادل الوثائق

تـتـعـهـد وزارتـا الـعـدل لـلـطـرفـX اIـتعـاقـديـن بـإجراء
تبادل اIعلـومات والوثائق في مجال الـتشريع واالجتهاد

القضائي.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIاداIادّة ة 22
التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - يــصــادق عــلى هــذه االتــفــاقــيــة طـبــقــا لـإلجـراءات
الدّستورية لكل من الطرفX اIتعاقدين.

(30) X2 - تـدخل هـذه االتـفـاقيـة حـيّـز الـتّـنـفـيـذ ثالث
يـــومــــا ابـــتـــداء مـن تـــاريـخ آخـــر إشـــعــــار لـــلــــطـــرفــــX عـــبـــر
الـــطــريـق الــدبـــلـــومـــاسي عن اســـتــكـــمـــال اإلجـــراءات الــتي

تستدعيها تشريعاتها.

3 - تـبقى هـذه االتـفاقـيـة ساريـة اIفـعـول إلى تاريخ
غـــيـــر مـــحــــدد و~ـــكن لـــكل طـــرف نــــقـــضـــهـــا عـــبـــر الـــطـــريق
الـدّبـلـوماسي في أي وقتq بـعـد أن يـشعـر كـتـابيـا الـطرف

اآلخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر.

إشـــهــادا بــذلـكq وقع مــفـــوضــا احلــكـــومــتـــX عــلى هــذه
االتفـاقيــة.

Xحرر �دريد في 24 فبراير سنة 2005 في نسخت
أصلـيتـX بـاللّـغـتX الـعـربيّـة واإلسبـانـية ولـلـنصـX نفس

احلجّية القانونية.

س) في حــالـــة الـنفـقــــةq إذا كــــان مـوطن اIدين أو
إقــامــته يـقــع في إقــلـــيم هــــذا الـطــــرف اIــتـعــــاقـــد عـنــد

qرفـع الدعـوى

ش) في حـــالـــة اإلرثq إذا كــان اIـــتــوفـى عــنـــد وفــاته
من رعــــايــا الـــــطــرف الــذي أصــدرت ســلــطــتـه الــقــضــائــيــة
احلــــكـــم أو الــــقــــــرار أو كـــــان مــــوطــــنـه األخــــيــــر عـــــنــــد هــــذا

qالطرف

ي) إذا كـان مــوضـوع الـنـزاع حـقـا عــيـنـيـا عـلى أمـوال
تـوجد في إقـليم الـطرف الـذي أصدرت سـلطـته القـضائـية

احلكم أو القرار.

اIاداIادّة ة 18
عن الوثائق اIرفقة بطلب االعتراف والتنفيذعن الوثائق اIرفقة بطلب االعتراف والتنفيذ

يـجب عـلى الـطـرف الـذي يـطلب االعـتـراف أو تـنـفـيذ
احلكم أو القرار أن يقدم ما يلي :

أ) صـــورة رســمــيــة لــلــحــكـم أو الــقــرار تــتــوفــر فــيــهــا
qالشروط الالزمة إلثبات صحتها

ب) شـــهــادة من كـــتــابــة الـــضــبط اخملـــتــصـــة تــثــبت أن
qاحلكم أو القرار نهائي

ج) أصل مـحـضـر تــبـلـيغ احلـكم أو الــقـرار أو كل عـقـد
qيحل محل هذا التبليغ

د) نــســخــة رسـمــيــة من الــتــكـلــيف بــاحلــضــور اIـوجّه
إلـى الـطــــرف الـــذي تــخــلف عن احلــضـــور وذلك فـي حــالـة
صـدور حـكم غـيـابي مـا لم يـتـبـX من هـذا احلـكم أو الـقـرار

أن تبليغ التكليف باحلضور كان صحيحا.

اIاداIادّة ة 19
االعتراف االعتراف وتنفيذ العقود الروتنفيذ العقود الرّسميسميّة

1 - إنّ الـــعــقـــود الــرّســـمــيّـــة ال ســيّـــمــا مـــنــهـــا الــعـــقــود
Xالـــتـــوثـــيـــقـــيــــة الــــقــــــابـــلــــة الـــنـــفـــاذ عـــنــــد أحـــد الـــطـــــرفـــ
اIــتــعــاقــديـن يــعــلن نــفــاذهــا لــدى الــطــرف اآلخــر من طــرف
السلطـة اخملتـصــة طبقـا لقــانـون الطــرف الذي يتم فـيـه

التنفـيذ.

2 - تكـتفـي السـلطــة اخملتـصـــة بأن تـنظـــر فيـمـا إذا
كــانت الـعـقــود تـسـتـــوفي فـيـهـا الـشـروط الالزمـة إلثـبـات
صــحـتـهـا لـدى الــطـرف الـذي تـسـلــمـهـا وأنـهـا غــيـر مـخــالـفـة
لــلـــنـــظـــــام الـــعــــامّ لـــلـــطــــرف اIــطـــلـــوب مـــنه االعـــتــراف أو

التنفـيذ.

عن اجلمهوريعن اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ~قراطي~قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلq حافظ األختاموزير العدلq حافظ األختام

عن �لكة إسبانياعن �لكة إسبانيا

خوان فرناندوخوان فرناندو
لوبيث أقيالرلوبيث أقيالر

وزير العدلوزير العدل
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