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2. يـــحق ألي طــــرف مـــتــــعـــاقــــد إيـــقـــاف الــــعـــمـل بـــهـــذا
االتـفــاق جـزئـيـا أو كــلـيـا. وفي هــذه احلـالـة q يــقـوم الـطـرف
اآلخر اIتـعاقد  بـإشعـار الطرف اآلخـر بقـراره عبر الـقناة
الــدبـــلـــومــاســـيــة فـي غــضـــون ثالثــX (30) يـــومـــا.كـــمـــا يـــتم

إرسال نفس اإلشعار عند رفع هذا التوقيف.

اIادة اIادة 6
الدخول حيز التنفيذ واإلنهاءالدخول حيز التنفيذ واإلنهاء

يدخل هذا االتفاق حـيز التنفيـذ بعد تبادل مذكرات
يـــخـــطـــر مـن خاللـــهــــا بـــعـــضـــهــــمـــا بـــاســـتــــكـــمـــال اإلجـــراءات

الدستورية لسريانه في إقليميهما.

يــبـــقى هــذا االتـــفــاق ســـاري اIــفـــعــول Iـــدة خــمس (5)
ســنـواتq مـا لم يــخـطـر أحـد الــطـرفـX اIــتـعـاقـديـن بـإنـهـاء

العمل به ستة(6) أشهر قبل نهاية سريانه. 

وإثـبــاتـا لـذلكq قـام اIـوقـعــان أدنـاه واخملـوالن قـانـونـا
لذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا االتفاق.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في  12 مــــــارس ســــــنــــــة  2003 من
نــســـخــتــX أصــلـــيــتــX بــالـــلــغــتــX الـــعــربــيــة واالجنـــلــيــزيــة

وللنصX نفس احلجية القانونية.

3. إذا جتـاوزت اإلقــامــة تـســعـX (90) يــومــاq يـنــبــغي
عــلى مــواطــني الــطــرفــX اIـتــعــاقــدين احلــامــلــX جلـوازات
سفـر دبلـومـاسيـة أو جوازات سـفر Iـهـمة صـاحلة q احـترام

الشروط الضرورية للحصول على التأشيرة.

4. يــــــــحــــــــصـل رؤســـــــاء الــــــــبــــــــعــــــــثــــــــات واIــــــــوظــــــــفـــــــون
الـدبــلــومـاســيـون والــقــنـصــلــيـون اIــعـتــمــدون في بـلــد أحـد
الـــــطـــــرفــــX  اIـــــتـــــعــــاقـــــدين واحلـــــامـــــلــــون جلـــــوازات ســـــفــــر
دبـلـومـاسيـة أو جـوازات سـفـر Iهـمـة وكـذلك أفـراد أسرهم
الذين يـقـيـمون مـعـهم بـصـفة دائـمـة q عـلى تأشـيـرة صـاحلة

حتى نهاية مهامهم.

5. ويـقـصـد بـعـبـارة "أفـراد أسـرهم" الـزوجـة واألبـناء
والوالد والوالدة الذين يعولونهم فقط .

اIادة اIادة 2
تبادل تبادل وثائق السفروثائق السفر

 1. . يـزود كل طــرف مـتـعــاقـد الــطـرف  اآلخـر بــنـمـاذج

من وثـائق السـفر التي يـستـعمـلها مـواطنـوه عنـد سفرهم
بدون تـأشيـرة إلى إقلـيم الطـرف اIتـعاقـد اآلخر qفي أجل
أقــصــاه ســتــX (60) يـــومــا مـن تــاريـخ دخــول هـــذا االتـــفــاق

حيز التنفيذ.
2. يـعـلم الـطـرفان اIـتـعـاقـدان بـعـضهـمـا الـبـعض عـند
إصــدار وثــائق ســفــر جــديــدة أو بــأي تــغــيــيــر في الــوثــائق

اIوجودة.
وتــكـــون عــنــذئـــذ هــذه الـــوثــائـق صــاحلــة لـالســتـــعــمــال
ثالثX (30) يـــومـــا بـــعــد تـــزويـــد الـــطـــرف اIـــتـــعـــاقـــد اآلخــر

بالنماذج.

اIادة اIادة 3
اإلعفاء من حقوق التأشيرةاإلعفاء من حقوق التأشيرة

تــــعـــــفى اإلجـــــراءات الـــــضـــــروريــــة لـــــلـــــحـــــصــــول عـــــلى
الــتـأشــيــرة qكــمــا هـو مــشــار إلــيه  في الــفــقـرة 3 من اIـادة

األولى q من كل احلقوق والرسوم العادية.

اIادة اIادة 4
تسوية تسوية النزاعاتالنزاعات

يتم تسوية أي خالف يـتعلق بتفسير أو تطبيق هذا
االتفاق عبر القناة الدبلوماسية.

اIادة اIادة 5
التعديل التعديل والتوقيفوالتوقيف

1. يـــقـــوم كل طـــرف مـــتـــعـــاقـــد بـــإبالغ الـــطـــرف اآلخــر
كتابـيا وعبـر القنـاة الدبلـوماسـية عن نيـته في تعديل أو

مراجعة هذا االتفاق.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
 الد{قراطية الشعبية الد{قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل
qوزير منتدبqوزير منتدب
مكلف بالشؤونمكلف بالشؤون

اIغاربية واإلفريقيةاIغاربية واإلفريقية

 عن حكومة عن حكومة
جمهورية نيجيرياجمهورية نيجيريا

االحتاديةاالحتادية
دوبام أونيادوبام أونيا
وزير الدولةوزير الدولة

للشؤون اخلارجيةللشؤون اخلارجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي رقم اسي رقم 06 - - 69  م  مـؤرخ في ؤرخ في 12  م مــــحـرّم  عم  عـامام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 11   ف   فــــــــبــــــــرايرايــــــر سر ســــــــنــــــة ة q q2006 يــــــــتــــــــضــــــمّن

الالــــتّــــــصـصـــــديق عديق عــــــلى االتلى االتــــفــــــاقاقــــيــــة اIة اIــــــتــــعــــلّــــــقــــة بة بــــالالــــــتــــعــــاوناون
الالــــــــــــقــــــــــــــضــــــــــــائي فائي فـي اجملي اجملــــــــــــال اجلال اجلــــــــــــــزائي بزائي بــــــــــــــX حX حــــــــــــكــــــــــــومومــــــــــــة
اجلاجلــــمــــــهــــوريوريّــــة اجلة اجلــــزائزائــــريريّــــة الة الــــدّ{ــــقــــــراطراطــــيّــــة الة الــــشّــــعــــبــــيّــــة
وحوحـكومكومـة اجلمة اجلمـهوريهوريّـة اإلسالمة اإلسالمـية اإليية اإليـرانيرانيـةq اIوقةq اIوقّـعةعة

بطهران في بطهران في 19 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةq وزيــــــر

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



20 محر محرّم عام م عام 1427 هـ هـ8
19 فبراير سنة فبراير سنة 2006 م م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
االلتزام بالتعاونااللتزام بالتعاون

تـتـعـهـد حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّة
الـشّعبـيّة وحـكومـة اجلمـهوريّة اإلسالمـيّة اإليـرانيّـة وبناء
على طـلب أحـد الطـرفX اIـتعـاقديـن بأن تـتبـادال التـعاون
الــواسع قـدر اإلمـكـان في كل االجــراءات اخلـاصّـة بـاجلـرائم
التي تكـون معاقـبتهـا من اختصـاص السلـطات القـضائية

للطرف الطالب وقت تقد� طلب التعاون.
يـشـمل الـتـعـاون الـقـضـائيq ال سـيّـمـا تـبـليـغ الوثـائق
وتسليم أدلّة اإلثـبات والقيام باإلجراءات كسماع الشهود

واخلبراء والتفتيش واحلجز.

اIاداIادّة ة 2
رفض تنفيذ طلب التعاون القضائيرفض تنفيذ طلب التعاون القضائي

يرفض طلب التعاون القضائي :
qأ) إذا كـانت اجلـر{ـة الـتـي من أجـلـهـا طـلب الـتـعـاون
تـعــتـبــر من قـبـل الـطـرف اIــطـلــوب مـنه الــتـنــفـيــذq جـر{ـة

qسياسية أو مرتبطة بجر{ة سياسية
qب) إذا كـانت اجلر{ة الـتي طلب الـتعاون من أجـلها

qتعتبر مجرد خرق اللتزامات عسكرية
ج) إذا كان الفعل ال يـعتبر جر{ة في تشريع الدولة

qطلوب منها التنفيذIا
د) إذا كـان الــطـلب يــتـعــلّق بـجــر{ـة يــكـون من أجــلـهـا
الـــشـــخص مــــتـــابـــعـــا أو مــــوقـــوفـــا أو مـــعـــاقــــبـــا في الـــدولـــة

اIطلوب منها التنفيذ.
يــــــرفـض الــــتـــــعـــــــاون الــــقـــــضـــــــائـي أيــــضـــــا إذا رأت
الـــدولـــة اIــطـــلـــوب مـــنــهـــا أنه يـــخل بـــســـيـــادتــهـــا أو أمـــنـــهــا

ونظامهـا العـــامّ.

اIاداIادّة ة 3
البت في طلبات التعاون القضائيالبت في طلبات التعاون القضائي

تـقـوم الـدولـة اIطـلـوب مـنـهـا التـنـفـيـذ بـإعالم الـدولة
الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. يسبب

كل رفض كلي أو جزئي للتعاون القضائي.

اIاداIادّة ة 4
مضمون طلب التعاون القضائيمضمون طلب التعاون القضائي

يــــجـب أن يــــتــــضــــمّـن طــــلب الــــتــــعـــــــاون الــــقــــضــــــائي
البيانات اآلتيـة :

qالسلطة التي أصدرت الوثيقة -

- وبـعــد االطّالع عـلى االتــفـاقــيـة اIــتـعــلّـقــة بـالــتـعـاون
الـــقـــضــائـي في اجملـــال اجلــزائـي بــX حـــكـــومـــة اجلــمـــهـــوريّــة
اجلـزائــريّـة الـدّ{ــقـراطـيّــة الـشّـعــبـيّـة وحــكـومـة اجلــمـهـوريّـة
اإلسالمــيــة اإليــرانــيـــةq اIــوقّــعــة بــطــهــران في 19 أكــتــوبــر

q2003 سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عـــلـى االتــفـــاقــيــة اIـــتــعـــلّــقــة
بــالـتــعــــاون الـقـــضــائي في اجملــال اجلـزائــي بـX حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ{ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلـمـهـــوريّـة اإلسالمـيـة اإليـرانــيـةq اIـوقّـعـــة بـطـهـران في
19 أكتـوبر سنة q2003 وتنـشــــر في اجلـريـدة الـرّسمـيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

2 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ{ــــقــــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في12 مـــحـــرّم عــام 1427 اIــوافق 11
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية التعاون القضائي في  اجملال اجلزائياتفاقية التعاون القضائي في  اجملال اجلزائي

XبXب

حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة

الدالدّ{قراطي{قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

وحكومة اجلمهوريوحكومة اجلمهوريّة اإلسالمية اإليرانيةة اإلسالمية اإليرانية

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
qمـن جهــة qالشّعبيّة

qوحــكــــومــــة اجلــمــهــوريّـــة اإلسالمــيــــــة اإليــــــرانــيـــة
qمـن جهــة أخــرى

- حـرصـا مـنهـمـا عـلى تـعــزيـــز عالقــــات الـصـداقــــة
qالبلديـن Xبـ

- ورغبـة منهـما في الـتعاون الـقضـائي الواسع قدر
qاإلمكان حملاربة اجلر{ة
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qالـشــاهــد أو اخلـبــيــر الـذي يــقــيم في إقــلـيـم الـطــرف اآلخـر
يـنبـــغي عــلى الـسلطـــات اخملتـصــة لـــلـدولـــة الطـالبة أن
ترسل اسـتدعاء لـهذا الـشاهد أو اخلـبير عن طـريق الدولة

اIطلوب منها.
ال يــــجـب أن يـــشــــتــــمـل االســــتـــدعــــاء عــــلـى اإلجـــراءات
القهرية في حالة عدم مثول الشخص الذي ª استدعاءه.
{ـــــكـن لـــــلــــشـــــاهـــــد أو اخلـــــبـــــيـــــر أن {ـــــتـــــنع عن اإلدالء
بـشهـادته أو إعـطاء رأيه في حـالة مـا تـعتـرف قوانـX أحد

الطرفX اIتعاقدين بحق االمتناع.
يــجب حــمـايـة الــشـاهــد أو اخلـبــيـر خـالل فـتـرة اإلدالء
بـشـهـادته من أيـة مـتـابـعـة أو سـجن أو مـحـاكـمـة أو عـقـوبة
مــتــعــلّــقــة بــاتــهــامــات أو إدانــات ســبــقت ذهــابه أو مــســائل
متعلّقـة باحملاكمة والتي استدعي من أجل اإلدالء بشهادته

بشأنهـا.
في حـــالـــة مــا إذا أعـــلـــمت الـــســـلـــطـــة الــتـي اســتـــدعت
الشـاهد أو اخلـبـير هـذا األخيـر بأنّ حـضـوره غيـر مطـلوب
وأنّ الشاهد أو اخلبـير لم يغادر إقليم الـدولة الطالبة في
أجل 15 يـوما بعد اسـتالم التبـليغq ال {كن لـهذا األخير أن
يـســتــفــيـد من احلــصــانــة اIـشـــار إلــيـهــا أعالهq وإن الــفــتـرة
الــتي ال {ــكن مـن خاللــهــا لــلــشــاهـــد أو اخلــبــيــر أن يــغـــادر
إقلـيم الـدولـة الـطالبــة ألسبـــاب ال إراديةq غيـر مشـمولة

في الفترة احملدّدة اIشار إليها أعاله.
ال تـمـنع األحـكـــام اIـشـــار إلــيـهـا أعاله احلـصـول عـلى
شــهــادات الــشـــهــود أو أراء اخلــبــراء عــبــر وســائل ســمــعــيــة
بصـريةq وتتكـفّل الدولة الـطالبـة باIصـاريف الناجتة عن
Xذلـك إالّ في حــــالــــة مــــا يـــــتم االتــــفــــاق عــــلـى غــــيــــر ذلك بــــ

.Xالطرف
يــجب أن تـكـون الـتـعــويـضـات اIـمـنــوحـة عن الـتـنـقل
واإلقــامــة احملـســوبـــة ابتـداء من مـحـل إقـامـة الـشـــاهد أو
اخلـبـيـر مـعـادلـة عـلـى األقل لـلـتـعـويـضـات اIـمـنـوحـة حـسب
التعـريفات والـتنـظيمـات النـافذة في هذه الـدولةq وعـلى
الــسـلـطــات الـقــنـصـلـــيـــة الــتــابـعــــة لـلــدولـــة الـطـــالـبــة أن
تـقـدم تـسـبـيـقـاq بـناء عـلـى طـلب الـشـاهـد أو اخلبـيـر كـل أو

بعض نفقات السفر.

اIاداIادّة ة 10
Xحتويل األشخاص احملبوسXحتويل األشخاص احملبوس

يــنـــقل كل شـــخص مـــحــبـــوس طـــلب مـــثــوله مـن قــبل
الـدولة الـطـالـبـة لإلدالء بشـهـادته أو لـلـمواجـهـةq إلى إقـليم
الدولـة التي يـجري فيـها سـماعه بـشرط إعادته في األجل
احملــــدّد من الــــدولــــة الــــتـي قــــدم إلــــيــــهــــا الــــطــــلب وذلك دون
اإلخالل بأحكام اIادّة (9) أعاله إذا كان باإلمكان تطبيقها.

- طبـيـعـــة اجلــر{ــة اIـرتكـبـــةq والقـانــون اجلــزائي
qطبقIا

qأسماء وصفة األطراف -
qرسل إليهIاسم وعنوان ا -

- موضوع وسبب الطلب.

اIاداIادّة ة 5
تنفيذ اإلنابات القضائيةتنفيذ اإلنابات القضائية

تــنـفــذ اإلنـابــات الــقـضــائـيــة في اجملــال اجلـزائي داخل
إقلــيم أحد الطـرفX حسب األشـكـال اIنـصوص علـيها في

تشـريـع كـل منهما.
فـي حـالـة تـنــازع الـتـشـريـعq حتـدّد جـنـســيـة الـشـخص
اIـــطــلــوب ســمــاعه حــسب قــانـــون الــدولــة الــتي يــتم فــيــهــا

تنفيذ اإلنابة القضائية.

اIاداIادّة ة 6
رفض تنفيذ اإلنابات القضائيةرفض تنفيذ اإلنابات القضائية

يجــوز للسلـطـة اIطلوب منهـاq رفض تنفيذ اإلنابة
القـضـائيـة إذا كـان تـنفـيـذهـا ليس من اخـتـصـاص السـلـطة
الـقضائيـة أو كان من شأنـها أن تمس بالـسيادة أو باألمن
والـــنـــظـــام الـــعـــامّ لـــلـــدولـــة أو كـــانت مـــخـــالـــفـــة لـــلـــمـــبـــادىء
األســاســيــة لــلــنــظــام الــقــانــوني الــتي يــجب أن يــتـم فــيــهــا

التنفـيذ.

اIاداIادّة ة 7
إجراءات تنفيذ اإلنابات القضائيةإجراءات تنفيذ اإلنابات القضائية

تـعــلم الـســلـطــة اIـطــلـوب مــنــهـا الــتـنــفـيــذ في الـوقت
اIـنـاسب الـسـلـطــة الـطـالـبـة وبـطـلب صــريح مـنـهـا بـتـاريخ
ومـــكـــان تـــنـــفـــيـــذ اإلنـــابـــات الـــقـــضـــائـــيــــة وذلك لـــيـــتـــســـنى
لـألطــراف اIـــعــنــيـــة احلــضـــور ضــمن الـــشــروط اIـــنــصــوص
عــلـــيــهــــا فــي الـقـــانــــون الــنــــافــذ لــلـــدولــــة الـــتي ســـيـــتم

فيهــا التّنفــيذ.

اIاداIادّة ة 8
مصاريف اإلنابة القضائيةمصاريف اإلنابة القضائية

ال يـتـرتب علـى تنـفـيذ اإلنـابـات القـضـائيـة سـداد أية
مصاريف من قبل الدولة الطالبة.

اIاداIادّة ة 9
مثول الشهود واخلبراءمثول الشهود واخلبراء

إذا كـانت هــنـاك احلـــاجــة خالل الــتـحــقـيق االبــتـدائي
أو خالل احملــــاكـــمـــة في إقــــلـــيم أحــــد الـــطـــرفــــX إلى مـــثـــول
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وفي حــالـة اIـتــابـعـة أمـام جــهـة قـضــائـيـة تــابـعـة ألحـد
الطـرفX اIـتعـاقدينq يجـوز لنـيابـة هذه اجلـهة الـقضـائية
أن حتـصل مـبـاشرة من الـسـلـطات اخملـتـصّـة للـطـرف اآلخر
على صـحيفة الـسوابق القـضائيـة اخلاصّة بـالشخص محل

اIتابعة.

وفي غيـر حالـة اIتـابعـة يجـوز للـسلـطات الـقضـائية
أو اإلدارية ألحد الطـرفX احلصول مباشرة من السلطات
اخملـتصّـة لـلطـرف اآلخـر على صـحـيفـة الـسوابق الـقـضائـية
في األحـــوال واحلــدود اIـنـصــــوص عـليـهـــا فـي الـتـشريع

الساري اIفعول لدى هذا الطرف.

اIاداIادّة ة 17
التصديق على االتفاقيةالتصديق على االتفاقية

يــــصــــدق عـــــلى هــــذه االتـــــفــــاقــــيــــة طــــبـــــقــــا لإلجــــراءات
Xفعـول في كل واحدة من الـدولتIالدّسـتورية الـساريـة ا

.XتعــاقـدتـIا

اIاداIادّة ة 18
دخول االتفاقية حيدخول االتفاقية حيّز التز التّنفيذنفيذ

(30) Xتـدخل هـذه االتفـاقـيـة حيّـر الـتّـنـفيـذ بـعـد ثالث
يوما من تبادل وثائق التصديق.

اIاداIادّة ة 19
إلغاء االتفاقيةإلغاء االتفاقية

تـبـقى هـذه االتــفـاقـيـة سـاريـة اIــفـعـول إلى أجل غـيـر
محدد اIدة.

ويسـوغ لـكل واحـد من الـطرفـX إلـغاء االتـفـاقـية في
أي وقت.

يــصـبح هـذا اإللــغـاء سـاري اIـفــعـول بـعــد مـضي سـتـة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر بهذا القرار.

إثـبـاتــا لـذلكq وقّع اIـمــضـيـان أسـفــلهq اIـفـوّضـان من
حكومتيهماq على هذه االتفاقية.

حرّر بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 اIوافق لـ27
مـهر 1382 في نـسـختـX أصلـيتـX بـاللّـغة الـعـربيّـة واللّـغة

الفارسيّةq ولكال النّصX نفس احلجّية القانونية.

اIاداIادّة ة 11
لغة اخملاطبةلغة اخملاطبة

حترّر طلبـات التعاون القضائي واألوراق والوثائق
إلى لـغـة الـسـلـطـة الـطـالـبــة مــرفـقـــة بـتـرجـمـــة إلى الـلّـغـة

الرّسميّة للطرف اIوجّه إليه الطلب.

اIاداIادّة ة 12
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

تــعـــفى من إجــراءات الـــتــصــديـقq األوراق والــوثــائق
اIرسلــة تطبيقـا لـهذه االتفاقية.

غـيـر أنـه يـجب أن حتـمل هـذه الـوثـائق تـوقـيع وخـتم
السلطة اخملتصة بإصدارها.

اIاداIادّة ة 13
طريقة اIراسلةطريقة اIراسلة

تـــــرسـل طــــلـــبــــات الـــتـــعــــــاون الـــقـــضــــائي من وزارة
العدل للطـرف الطالب إلى وزارة العدل للطرف اIطلوب

منه.

اIاداIادّة ة 14
تسليم األشياءتسليم األشياء

يـــــجـــــوز تـــــســـــلـــــيـم األشـــــيـــــاء الـــــنـــــاجتـــــة عن اجلـــــر{ـــــة
اIضـبـوطـة من طـرف الـدولـة اIـطلـوب مـنـهـا الـتـعاون إلى

الدولة الطالبة قصد مصادرتها.

اIاداIادّة ة 15
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

مـع مـــراعـــاة اIـادّة الـتــاسـعـــة (9) أعالهq ال يـتـــرتب
عـــلى تـــنـــفـــيــذ طـــلـــبـــات الـــتـــعــاون الـــقـــضـــائي تـــســـديـــد أيــة
مـــصـــاريف بـــاســــتـــثـــنـــاء مـــصـــاريـف اخلـــبـــراء في الـــدولـــة
اIـطلوب مـنهـا وحتويل الـشخص احملـبوس تطـبيـقا لـلمادّة

10 من هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 16
تبادل صحائف السوابق القضائيةتبادل صحائف السوابق القضائية

تتبـادل وزارتا الـعدل لـلطـرفX بـيانـات عن األحكام
اIــقـيّـدة في صــحـيــفـة الـســوابق الـقــضـائـيــة والـصـادرة عن
مـحـاكم كل مــنـهـمـا ضـد رعـايــا الـدولـة األخـرى واألشـخـاص

اIولودين على إقليمها.

عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اإلسالمية اإليرانيةاإلسالمية اإليرانية

محممحمّد إسماعيل شوشتريد إسماعيل شوشتري
وزير العدلوزير العدل

عن اجلمهوريعن اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ{قراطي{قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

qوزير الدولةqوزير الدولة
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية


	dtgsdrtg: 
	xcvbhdfh: 


