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وحـــكــومــة اIــمـــلــكــة اIــتـــحــدة لــبــريـــطــانــيــا الـــعــظــمى
وإيـــرلــنـــدا الـشـــمــالـــيـة اIـــشــــار إلـيـــهـمـا فــــيـمـا يـــأتي

  r" Xبالطرف"
- حــرصــا مــنـهــمــا عــلى احــتــرام احلــقــوق اخملــولـة لــكل
شـــخص مـــتـــابع كـــمــا عـــرفـــتــهـــا اآللـــيــات الـــدولـــيــة حلـــقــوق

rاإلنسان
- وحـــرصــا مـــنــهـــمــا عـــلى ضـــرورة احــتـــرام الــكـــرامــة

rاإلنسانية وضمان حقوق الدفاع
- ورغـبـة مـنـهـمـا في تـدعـيم عالقـات الـصـداقـة الـتي

rتربط البلدين
- وانـطالقا من رغـبتـهـما في تـعزيـز مجـال التـعاون

rكافحة اإلجرام بكل أشكالهI فيما بينهما
- ورغـــبـــة مـــنــهـــمـــا في إقـــامـــة الــتـــعـــاون في مـــيــدان

rالبلدين Xب Xتسليم اجملرم

اتفقتا اتفقتا على ما يأتي :على ما يأتي :

اIادة اIادة األولىاألولى
االلتزام االلتزام بالتسليمبالتسليم

يـلــتـزم الـطـرفــان بـأن يـسـلم كل مــنـهـمـا لــآلخـر طـبـقـا
rألحـكـام هـذه االتـفـاقيـة عـنـد حـصـول فـعل يـوجب الـتـسـليم
األشـخـاص اIـطـلـوبــX لـلـمـحـاكـمـة أو لـتــنـفـيـذ عـقـوبـة لـدى

الدولة الطالبة.
اIادة اIادة 2

اجلرائم اجلرائم التي توجب التسليمالتي توجب التسليم

1 - ألغــراض هـــذه االتــفـــاقـــيــةr اجلـــرائم الــتـي تــوجب
الـتسـلـيم هي اجلـرائم اIـعاقـب علـيـهـا �قـتـضى قـوانX كل
من الـطـرفX بـعـقـوبة احلـبس أو أيـة عـقـوبة أخـرى سـالـبة
للحرية ال تقل عـن سنة أو بعقوبة أشـد. ال يسمح بتسليم
اجملـــــرمــــX إال إذا تـــــعــــلـق الــــطـــــلب بـــــشــــخـص تــــمـت إدانــــته
بــــارتــــكــــابه مــــثــل هــــــذه اجلــــرائمr ويــــجـــري الــــبــــحث عــــنه
لـتـنـفـيـذ عــقـوبـة احلـبس احملـكـوم بــهـا  أو أيـة عـقـوبـة أخـرى
سالـبة لـلحـريةr ال تـقل مدتـها عن أربـعة أشـهر أو بـعقـوبة

أشد.

2 - ألغــــراض هـــذه اIـادةr تــطــبق هـذه األحــكــام حـتى

لـو كانت تشـريعات الـطرفX ال تصـنف اجلرائم في نفس
الفئة أو ال تمنحها وصفا �اثال.

مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 464 م مـؤرؤرّخ في خ في 20   ذي ال ذي الـقـعدةعدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 11   دي ديــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام 1427 ا
يـتضمتضمّن الن الـتّصـديق على االتديق على االتـفاقيفاقيـة اIتة اIتـعلقعلقـة بتة بتـسليمسليم
اجملاجملــــــــرمرمــــــــX بX بــــــــX حX حــــــــكــــــــومومــــــة اجلة اجلــــــــمــــــــهــــــــوريوريّــــــــة اجلة اجلــــــــزائزائــــــــريريّــــــة
الالــــدّ{ـقـراطراطـيّــــة الة الـشّـعـبــــيّـة وحة وحـكـومومــــة اIة اIـمـلـكــــة اIة اIـتـحـدةدة
لـبـريريـطـانانـيـا الا الــــعـظـمى وإيمى وإيـرلرلـنـدا الدا الــــشـمـالالـيـةr اIةr اIـوقوقّـعـع

بلندن يوم بلندن يوم 11 يوليو سنـة  يوليو سنـة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقـريـر وزيــــر الـدولـةr وزيـر الـشّــؤون

rاخلارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطالع عــلـى االتــفــاقــيــة اIــتــعــلــقــة بــتــســلــيم
اجملرمX بX  حكومـة اجلمهوريّة اجلزائـريّة الدّ{قراطيّة
الـشّعـبـيّة وحـكـومة اIـمـلكـة اIتـحـدة لبـريـطانـيـا العـظمى
وإيــرلــنـدا الــشــــمـالــيــةr اIـوقّــــعــة بـلــنــدن يـوم 11 يــولــيـو

r2006 سنـة
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عــلـى االتــفـــاقـــيــة اIـــتـــعــلـــقــة
بــتــســلــيم اجملــرمــX بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة
الـــدّ{ـــقـــراطـــيّـــة الـــشّــعـــبـــيّـــة وحـــكـــومـــة اIــمـــلـــكـــة اIـــتـــحــدة
لبريطـانيا الـعظمى وإيـرلندا الشـماليـةr اIوقّـعـة بلندن
يوم 11 يوليو سنـة r2006 وتنشــر في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Xب Xتتعلق بتسليم اجملرمXب Xاتفاقية اتفاقية تتعلق بتسليم اجملرم
حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية

وحكـومة اIملكـة اIتـحدة لبريطانيا العظمـىوحكـومة اIملكـة اIتـحدة لبريطانيا العظمـى
 وإيرلندا الشمالية وإيرلندا الشمالية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة
rالشعبية

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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الـدولـة الـطـالــبـة وكـانت الـعــقـوبـة اIـقــررة لـنـفس اجلـر{ـة
في تـشريـع الدولـة اIطـلـوب منـهـا غيـر ذلكr إال إذا قدمت
الـدولة الـطالـبة ضـمانـات تعـتبـرها الـدولة اIـطلـوب منـها

التسليم كافية على أن عقوبة اإلعدام لن يتم تنفيذها.

اIادة اIادة 6
طلب التسليم والوثائق اIطلوبةطلب التسليم والوثائق اIطلوبة

1 - يــقــدم طـلب الــتــسـلــيم كــتـابــيــا ويـوجه بــالــطـريق

الدبلوماسي.
2 - يرفق طلب التسليم بـ :

أ- في جميع احلاالت :
 - أوصـاف دقـيـقـة بقـدر اإلمـكـانr للـشـخص اIـطـلوب
تـسـلـيـمـه وكل مـعـلـومـة مـن شـأنـهـا أن تـســاعـد عـلى حتـديـد
هويته وجنسـيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده

rاحملتمل
- عـرض لــلـوقـائـع وتـكــيـيـفــهـا الــقـانــوني مع اإلشـارة

rطبقةIواد القانونية اIإلى ا
- نـســخـة عن الـنـصـوص الـقـانـونـيـة اIـقـررة لـعـقـوبـة

اجلر{ة اIطلوب من أجلها التسليم.

ب - إذا كـان الشـخص مـتابـعـاr يرفق طـلب الـتسـليم
بــاإلضـــافــة إلى الــوثــائـق اIــبــيــنــة فـي الــفــقــرة (أ) من هــذه

اIادة بـ :
- أصـل األمـــر بــــالـــقــــبض أو نــــســـخــــة مـــنه مــــطـــابــــقـــة
لألصلr أو أيـة وثـيـقـة أخـرى تـكـتـسي نـفس الـقـوةr صـادرة
طــبــقـــا لإلجــراءات اIــنـــصــوص عــلـــيــهــا في قـــانــون الــدولــة

rالطالبة
   rنسخة من قرار االتهام -

- اIعلومـات التي تبX بأن اجلـر{ة قد ارتكبت من
طـرف الشـخص اIطلـوب محـاكمـته طبـقا لـتشـريع الدولة

اIطلوب منها التسليم.
ج - إذا  تـعــلق األمــر بـشــخص تــمت إدانــته بـجــر{ـة
طـلب من أجـلـهـا الـتـسـلـيمr يـرفق طـلب تـسـلـيـمه بـاإلضـافة

إلى الوثائق اIبينة في الفقرة (أ) من هذه اIادة بـ :
- أصل قــرار اإلدانـة أو نــسـخــة مـنه مــطـابــقـة لألصل
واIـعـلـومات حـول الـعـقـوبـة الـصـادرة في حـقه واIـدة التي

rقضاها في احلبس تنفيذا لهذه العقوبة
- اIــعــلــومــات الــتي تــثـــبت بــأن الــشــخص اIــطــلــوب

rتسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته
- مــــعـــــلــــومــــات حـــــول ظــــروف غـــــيــــاب الــــشـــــخص عن
احملــاكــمــة في حــالــة إدانــته غــيــابــيــا ومــعــلـومــات حــول حق
الـطعن وكـذا كل الـتفـاصـيل حول شـكل هـذا الطـعن أو هذه

rاحملاكمة

اIادة اIادة 3
XواطنIتسليم اXواطنIرفض رفض تسليم ا

1 - {ـــكن ألي طــــرف أن يـــســــلم مـــواطــــنـــيه لــــلـــطـــرف
اآلخرr شريطة أن يسمح تشريعه بذلك.

2 - إذا رفضت  الدولة اIـطلوب منها التسليم طلب
تــســلــيم أحــد مــواطــنــيــهــا بــســبب اجلــنــســيــةr تــلــتــزم وفــقـا
لـقـانـونـهـا الداخـلي �ـتـابـعـة الـشـخص الـذي ارتـكب جـر{ة
مـعاقـبـا علـيـها فـي كلـتـا الدولـتـr X وفي هذه احلـالـة توجه
الــدولـة الــطــالـبــة بــالـطــريق الــدبـلــومــاسيr طــلب مـتــابــعـة

مصحوبا باIلفات والوثائق اIوجودة بحوزتها.
3 - حتــاط الـــدولـــة الــطـــالـــبــة عـــلـــمــا بـــاIـــآل اخملــصص

لطلبها.
اIادة اIادة 4

رفض رفض التسليمالتسليم
1 - يرفض التسـليم إذا صدر حكم نـهائي في الدولة

اIــطــلـوب مــنـهــا أو في دولــة أخـرى من أجـل األفـعــال الـتي
يطلب بسببها التسليم.

2 - يجوز رفض التسليم لألسباب التالية :

أ - إذا كـان انـقضـاء الـوقت منـذ ارتـكاب اجلـر{ـة قد
rجعل تسليم الشخص غير عادل أو تعسفي

ب - إذا تــقـــادمت الــدعــوى الـــعــمــومـــيــة أو الــعـــقــوبــة
rXحسب تشريع أحد الطرف

ج - إذا صـدر عـفـو شـامل في الــدولـة اIـطـلـوب مـنـهـا
rالتسليم أو الدولة الطالبة

د - إذا ارتـكبت اجلر{ـة خارج إقلـيم الدولة الـطالبة
وكـان تــشـريـع الـدولــة اIـطــلــوب مـنــهــا الـتــسـلــيم ال يــسـمح
�ـتــابـعـة نــفس اجلـرائم اIـرتــكـبـة خــارج إقـلـيـمــهـا في مـثل

rهذه احلاالت
هـ - إذا كان الـتسلـيم {كن أن يـشكل خـرقا للـمباد¢
الدولية حلقوق اإلنسانr السيما تلك اIنصوص عليها في
الـــعــهــد الـــدولي اIــتـــعــلق بـــاحلــقـــوق اIــدنــيـــة والــســيـــاســيــة

r1966 صادق عليه بنيويورك  في  16 ديسمبر سنةIا
و- إذا اعتـبرت اجلر{ـة كجر{ـة سياسـية باسـتثناء

rاجلرائم اإلرهابية
ز- إذا كانت اجلر{ة الـتي من أجلها يطـلب التسليم

جر{ة عسكرية محضة.
اIادة اIادة 5

الضمانات الضمانات اIمنوحة من الدولة الطالبةاIمنوحة من الدولة الطالبة
{ـكن رفض الـتسـلـيم إذا كـانت اجلـر{ة اIـطـلوب من
أجلـها التـسلـيم معـاقبـا عليـها بـعقـوبة اإلعـدام  في تشريع



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 81 6
22 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006  م م

اIادة اIادة 9
إجراءات إجراءات التسليم اIبسطةالتسليم اIبسطة

1 - {ـكـن لـلــدولـة اIــطـلــوب مـنــهــا الـتــسـلــيمr إذا كـان
rـــبــسطIأن تــســـمح بـــالــتـــســلـــيم ا rتــشـــريـــعــهـــا يــجـــيــز ذلـك

شريطة أن يعلن الشخص اIطلوب تسليمه موافقته.

2 - تــعــفى الــســلـــطــات طــالــبــة الــتــســلــيم من الــقــيــام

بـــــاإلجــــراءات اIــــنــــصـــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اIــــادة  6 مـن هـــذه
االتـــفــاقــيــةr بـــعــد اIــوافــقـــة اIــكــتــوبـــة لــلــشــخـص اIــطــلــوب

تسليمه.
اIادة اIادة 10

تعدد تعدد الطلباتالطلبات

إذا طـلب الــتــسـلــيم في آن واحــد من طــرف عـدة دول
مـن أجل نـــفـس اجلـــرائم  أو عـن جـــرائـم مـــخـــتــــلـــفــــةr تـــقـــرر
الـــدولــة اIـــطــلــوب مـــنــهـــا ألي من تــلك الـــدول الــتي ســـيــتم
rاالعــتــبــار كــافــة الــظـروف Xآخــذة بــعــ rتــســلــيم الــشــخص
الســـيــمـــا وجــود اتـــفـــاقــيـــة دولـــيــة ذات الـــصــلـــة وإمـــكــانـــيــة
الـــتــســـلـــيم الالحـق بــX الـــدول الـــطــالـــبـــةr وتـــاريخ وصــول

الطلبات وخطورة األفعال ومكان اقترافها.

اIادة اIادة 11
حجز حجز وتسليم األموال واألشياءوتسليم األموال واألشياء

1 - عــنـدمــا يــقـبل الــتــسـلــيمr {ــكن لـلــدولــة اIـطــلـوب

مــنــهــا الــتــســلــيم أن تــســلم وفــقــا لــتــشــريــعـهــا  إلـى الــدولـة
الـــطـــالــبـــةr بـــنــاء عـــلى طـــلـــبــهـــاr جـــمــيـع األمــوال واألشـــيــاء
اIتحصلة من اجلر{ة أو التي {كن اتخاذها كأدلة إقناع.

 2 - يـجـوز إجراء تـسـلـيم األموال و األشـيـاء  اIـشار
إلــيــهــا أعاله بـــالــرغم من عــدم تــســلــيم الــشــخص اIــطــلــوب

بسبب هروبه أو وفاته.

3 - حتـــفظ احلـــقـــوقr الــتـي اكــتـــســـبـــهــا الـــغـــيـــر حــسن
الــنـيــةr عــلى األمــوال واألشــيـاء اIــذكــورة. وإذا كــانت هـذه
احلــقـــوق ثــابـــتــة يـــجب ردهــا إلـى الــدولـــة اIــطـــلــوب مـــنــهــا
الــتــسـلــيـم في أقــرب اآلجــالr عـلـى نـفــقــة الــدولــة الــطــالــبـة

وذلك عقب انتهائها من إجراءات اIتابعة.

اIادة اIادة 12
 اIعلومات التكميليةاIعلومات التكميلية

1 - يـجـوز للـدولـة اIـطـلـوب منـهـا الـتـسـليمr إذا رأت

rقدمـة تدعيمـا لطلب التـسليم غيـر كافيةIعلـومات اIأن ا
بالنظر إلى تشريعها اIتعلق بتسليم اجملرمrX أن تطلب

معلومات تكميلية في آجال معقولة حتددها.

- األدلــة الـتي تــثـبـت ارتـكــاب اجلـر{ــة بــالـنــظـر إلى
تــشـريع الــدولــة اIـطــلـوب مــنــهـا الــتــسـلــيم وذلك في حــالـة
إدانــة الــشـخـص غــيــابــيـا دون أن يــكــون غــيــابه عـن جــلــسـة

احملاكمة إراديا.
اIادة اIادة 7

اIصادقة اIصادقة على الوثائق اIدعمةعلى الوثائق اIدعمة
1 - - تــقـبــل الـوثـائق اIـقــدمـة لـتـدعـيم طــلب الـتـسـلـيم

طـــبــــــقــــا لـــلـــمـــادة  6 مــن هـــذه االتـــــــفـــاقـــيـــةr مـــن طــــــرف
الــدولـة اIـطـلــوب مـنـهـا الــتـسـلـيـمr إذا كـان مـصـادقــا عـلـيـهـا

قانونا.

2 -  - ألغـراض هذه االتفاقـيةr تعتـبر الوثيـقة مصادقا
عــلـيــهـا قــانـونــا إذا كـانت مــوقــعـة أو ¦ اإلشــهـاد عــلـيــهـا من

قبل قاض أو موظف مؤهل لدى الدولة الطالبة.

اIادة اIادة 8
التوقيف التوقيف اIؤقتاIؤقت

1 - في حـالة االستـعجال وبنـاء على طلب الـسلطات
اخملـتصـة لـلدولـة الـطالـبـة يتـم التـوقـيف اIؤقت لـلـشخص
اIــطـلــوب تـسـلــيـمه من طــرف الـسـلــطـات اخملــتـصـة لــلـدولـة
اIـــطــــلــــوب مـــنــــهــــا في انــــتـــظــــار إرســــال طـــلـب الـــتــــســـلــــيم

والوثائق اIذكورة في اIادة 6 من هذه االتفاقية.

2 -  يــــــرسل طـــــلـب الـــــتـــــوقـــــيـف اIـــــؤقت عـن طـــــريق
اIنظمة الدولـية للشرطة اجلنائية (األنتربول) أو البريد

أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا.

3 - يـــــــجـب أن يـــــــشـــــــيـــــــر الـــــــطــــــــلب إلـى وجـــــــود أحـــــــد
اIــــســــتـــــنــــدات اIــــنـــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اIــــادة 6 مـن هـــذه
االتفـاقيةr مـع اإلفصاح عن نـية إرسال طـلب التـسليم في
Xادة. ويجب أن يبIاآلجال احملددة في الفقرة 5 من هذه ا
زيـادة عــلى ذلك اجلـر{ــة الـتي يـطــلب الـتــسـلـيم من أجــلـهـا
وعـرضــا وجـيــزا لـلـوقــائع ومـكــان وزمـان ارتـكــاب اجلـر{ـة
وأوصـاف الـشخـص اIـطـلوب تـسـلـيـمه عـلـى وجه الـدقـة ما

أمكن.

4 - تـــخـــطـــر الــــدولـــة الـــطــــالـــبـــة دون تـــأخــــيـــر بـــاIـــآل
اخملصص لطلبها.

5 - {ـكن اإلفــراج عن الـشــخص اIــوقـوف مــؤقـتـا إذا
Xطلوب مـنها الـتسلـيم في ظرف ستIلم تسـتلم الدولـة ا
( 60 ) يــومـا من تـوقــيـفهr اIـســتـنـدات اIـبــيـنـة في اIـادة 6

من هذه االتفاقية. 

6 - ال يــتـــعــارض اإلفــراج مـع تــوقــيف الـــشــخص من

جـديد وتسـليـمهr إذا تلقـت الدولة اIـطلـوب منهـا التـسليم
الحقاr طلب التسليم والوثائق اIدعمة له.
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rج- إذا أعيـد تـكيـيف اجلـر{ة خالل سـيـر اإلجراءات
على أساس نفس الوقـائع اIشكلة للجر{ة التي طلب من
أجـلها التسـليمr شريطة أن يـكون التكيـيف اجلديد يسمح

بالتسليم.

د- إذا وافق على ذلك الشخص الذي ¦ تسليمه.

اIادة اIادة 15
القرار القرار وتسليم الشخصوتسليم الشخص

1 - يــجب عـلـى الـدولــة اIـطــلـوب مــنــهـا الــتـســلـيم أن
تـعلم الدولة الطـالبة بقـرارها اخلاص بالـتسليم في أقرب

اآلجال.
2 - يــجب عــلى الـدولــة اIــطــلــوب مـنــهــا تــسـبــيب كل
رفض كــلي أو جـزئـي لـطــلب الـتــسـلــيمr مع إرفــاق نـســخـة
مـن الـــقـــرار الـــقـــضـــائـي الـــذي قـــضى بـهr في حـــالـــة رغـــبـــة

الدولة الطالبة في ذلك.
3 - في حـالــة قـبـول الـتـسـلــيمr يـحـدد تـاريخ و مـكـان

.Xالطرف Xطلوب باتفاق مشترك بIتسليم الشخص ا

4 - يـجب عـلى الـدولـة الـطـالـبـة أن تـتـسـلم الـشـخص
اIـطــلـوب بــواسـطــة أعـوانــهـا في ظــرف ثـمــانـيـة وعــشـرين

(28) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي  للتسليم.

5 - عـــــنـــــد انـــــتـــــهـــــاء هـــــذا األجل يـــــجـــــوز اإلفـــــراج عن
الــشـخص اIــطـلــوب و {ـكن لــلـدولــة اIـطــلـوب مـنــهـا رفض

تسليمه من أجل نفس اجلر{ة.
6 - إذا حــالت ظـــروف اســتـــثــنـــائــيـــة دون تــســـلــيم أو
تسلم الشخص اIـطلوبr وجب على الدولة اIـعنية باألمر
أن حتـيط الـدولـة األخـرى بـذلك قـبل انـقـضـاء أجل ثـمـانـية
وعــشــرين (28) يــومــا وتــتــفق الــدولــتــان عــلى تــاريخ آخــر

للتسليم.
7 - تـخــطـر الـدولــة الـطــالـبـة الــدولـة اIــطـلـوب مــنـهـا
الـــتــســـلــيم بـــالــنــتـــائج اIـــتــرتــبـــة عن اإلجــراءات اجلـــزائــيــة
اIـتــبـعــة ضـد الــشـخص الــذي ¦ تـســلـيــمهr وتـزودهــا أيـضـا
بنـاء عـلى طلـبهـا بـنسـخة من احلـكم الـذي حاز قـوة الشيء

اIقضي فيه.
اIادة اIادة 16

إعادة إعادة التسليم لدولة أخرىالتسليم لدولة أخرى

rال يـــجــوز لــلــدولـــة الــتي ¦ تــســـلــيم الــشـــخص إلــيــهــا
تـسـلـيم هـذا األخـيـر إلى دولة أخـرىr دون مـوافـقـة الـطرف
الــذي ســلـمه لــهــاr إال إذا لم يــغـادر الــشــخص إقـلــيم الــدولـة
الـطـالـبـة أو عــاد إلـيه حـسب الـشـروط اIـقـررة في الـفـقـرة

(أ) من اIادة 14 من هذه االتفاقية.

rـطـلـوب تـسـلـيـمهI2 - يـجـوز اإلفـراج عن الـشـخص ا
إذا كـان مـحــبـوسـا وكـانت اIـعـلـومـات الــتـكـمـيـلـيـة اIـقـدمـة
غــيـــر كــافــيــة أو لم تـــصل في اIــهـــلــة احملــددة. غــيــر أن هــذه
احلـــالــة ال تــمـــنع الــدولـــة الــطــالـــبــة من تـــقــد¨ طـــلب جــديــد

للتسليم.

3 - عــــنــــدمــــا يــــتم اإلفــــراج عن الــــشــــخـص اIــــطــــلـــوب
تـسليـمه طبـقا للـفقرة  2 من هذه اIـادةr يجب عـلى الدولة
اIـطلـوب مـنهـا التـسلـيم إخطـار الـدولة الـطالـبة مـتى كان

ذلك �كنا.
اIادة اIادة 13

التسليم التسليم اIؤجل أو اIشروطاIؤجل أو اIشروط

1 -  - يـجـوز لـلـدولــة اIـطـلـوب مــنـهـا الـتـســلـيمr تـأجـيل
تـســلـيـم الـشــخص اIـطــلـوب من أجـل مـتــابـعــتهr أو لـقــضـاء
عـقوبـة حكم بـها عـليه عن جـر{ة  أخـرى غيـر تلك مـوضوع
الـتــسـلــيم. وفي هــذه احلــالـة تــقــوم الـدولــة اIـطــلــوب مـنــهـا

التسليم بإخطار الدولة الطالبة بذلك.

2 -  - ال حتـــول أحــــكـــام الــــفـــقـــرة 1 من هـــذه اIـــادةr دون
الـتـسـلـيم اIـؤقت لـلـشـخص اIـطـلـوب تـسلـيـمه إلـى الـدولة
الطالبةr شريطة أن تتم إعادته إلى الدولة اIطلوب منها
الـتـسـلـيمr بـعـد االنـتـهـاء من إجـراءات اIـتـابـعـة في الـدولـة

الطالبة.
اIادة اIادة 14

قاعدة قاعدة التخصيصالتخصيص

ال يـــجــوز حـــبس الــشـــخص الــذي ¦ تـــســلـــيــمه طـــبــقــا
ألحكام هـذه االتفـاقيـةr أو محاكـمته أو إدانـته أو معـاقبته
أو احلــد من حـريــته عـلـى إقـلــيم الـدولــة الــطـالــبـةr من أجل
أية جـر{ة أخرى سـابقةr غـير تلك الـتي طلب التـسليم إال

في احلاالت التالية :

أ- إذا لم يـــغـــادر الــشـــخص الـــذي ¦ تــســـلــيـــمه إقـــلــيم
( 45 ) Xالـدولــة الــتي ســلم إلـيــهــا في أجل خــمـســة وأربــعـ
يـــــومـــــا الـــــتــــــالـــــيـــــة إلطـالق ســـــراحه الــــــنـــــهـــــائـيr وكـــــان في
اســــتـــــطــــاعــــتـه ذلكr أو إذا عـــــاد إلــــيه �ـــــحض إرادتـه بــــعــــد

مغادرته له.

ب- إذا وافـقت الـدولـة اIـطلـوب مـنـها الـتـسـلـيم على
ذلكr شـــريـــطـــة تـــقـــد¨ طــلـب جـــديــد لـــهـــذا الـــغـــرضr يـــكــون
مصـحـوبا بـالـوثائق اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 6 من هـذه
االتـفاقـيةr بـاإلضافـة إلى حتريـر محـضر قضـائي يتـضمن
rـــســلـم حــول تـــمـــديـــد الـــتـــســلـــيمIتــصـــريـــحـــات الـــشــخـص ا
و{ـنحه إمـكانـية تـوجيه مـذكرة دفـاع إلى سلـطات الـدولة

اIطلوب منها التسليم.
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اIادة اIادة 22
لغة لغة اخملاطبةاخملاطبة

حتـرر طـلـبـات الـتـسـلـيم والـوثـائـق اIـدعـمـة لـهـا بـلـغة
الدولة الـطالبـة وترفق بـترجمـة إلى لغـة الدولة اIـطلوب

منها التسليم.
اIادة اIادة 23

مجال مجال التطبيقالتطبيق

1 - تطبق هذه االتفاقية على اجلرائم اIرتكبة قبل
أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.

2 - تطبق هذه االتفاقية :
أ- بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة اIــتــحــدة : عــلى بــريــطــانــيــا
العظـمى وايرلـندا الشـمالـية وعلى كل إقـليم آخـر تخضع
عالقــاتـه الــدولــيـــة Iــســؤولـــيــة اIــمـــلــكــة اIـــتــحــدة والــذي ¦
�وجـبه توسـيع هذه االتفـاقية عـن طريق تبـادل اIذكرات

.Xالطرف Xب
ب - عـــلـى اجلـــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الــــد{ـــقــــراطـــيـــة

الشعبية.
3 - يـجـوز أن تـقـوم إحـدى الدولـتـX بـنـقض تـطـبيق
هـذه االتـفـاقـيـة عـلى أي إقـلـيم جـرى تـوسـيـعـهـا عـلـيه طـبـقـا
للـفـقرة 2 من هـذه اIادةr عن طـريق إشـعار الـدولـة األخرى
كـــــتـــــابــــــيـــــا فـي ظـــــرف ســـــتـــــة ( 6 ) أشـــــهــــــر عـــــبـــــر الـــــقـــــنـــــاة

الدبلوماسية.
4 - {ــكـن لـــلــجـــمـــهـــوريــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ـــقـــراطـــيــة
الــشـــعــبــيـــة أن تــقـــدم طــلــبـــهــا الـــرامي إلى تـــســلــيـم مــجــرم
مـــتـــواجــد عـــلى أي إقـــلـــيم يـــدخل في مـــجــال تـــطـــبـــيق هــذه
االتــفــاقــيــة وفــقــا لــلــفــقـرة 2 من هــذه اIــادةr إلى حــاكم ذلك
اإلقــلــيـم أو إلى أيــة ســلـــطــة مــخــتــصـــة أخــرى الــذي يــتــخــذ
الـقـرار بنـفـسه أو يـراجع حـكومـة اIـمـلكـة اIـتـحدة لـتـتـخذ
الـقرار فـي هذا الـشـأن. إن الطـلب اIـقدم من أحـد األقـاليم
الـتي تـطبق عـليـهـا هذه االتـفاقـية طـبـقا لـلفـقرة 2 من هذه
اIادة الـرامي إلى تسـليم مـرتكب اجلـر{ة الـذي ¦ العـثور
عليه بـاجلمهـورية اجلزائريـة الد{قراطـية الشعـبيةr {كن
أن يقـدم إلى حـكـومـة اجلـمهـوريـة اجلـزائـرية الـد{ـقـراطـية
الشعـبية أو إلى أيـة سلطـة مختـصة بهـذا اإلقليم شـريطة

أن يسمح قانونها وإجراءاتها الداخلية بذلك.

اIادة اIادة 24
التصديقالتصديق

يـــــصــــدّق عـــــلى هـــــذه االتــــفـــــاقــــيـــــة طــــبـــــقــــا لـــــلــــقـــــواعــــد
.Xفعول في كل من الدولتIالدستورية السارية ا

اIادة اIادة 17
هروب هروب الشخص اIطلوب تسليمهالشخص اIطلوب تسليمه

إذا تــهـرب الــشــخص الــذي ¦  تــسـلــيــمه قــبل انــتــهـاء
إجـراءات متـابعـته أو من تـنفـيذ عـقـوبة و رجع إلى إقـليم
الـدولة التي طلب منـها التسلـيمr يعاد تسلـيمه بعد تقد¨
طلـب جديـد دون حـاجة إلـى دعمه �ـسـتـنداتr مـا لم تـطرأ

وقائع جديدة تبرر طلب مستندات أخرى.

اIادة اIادة 18
العبـــورالعبـــور

 1 - في حــالـة تـسـلـيم شـخص إلى أحـد الـطـرفـX من

دولــة ثــالــثــة عــبــر أراضي الــطــرف اآلخــرr يــطــلب الــطـرف
الـــذي يــتــعـــX تــســلـــيم الــشـــخص له من الـــطــرف اآلخــر أن
يـأذن لـذلك الـشــخص بـعـبـور أراضــيه. وال يـسـري هـذا في
حالة النـقل اجلوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي

الطرف اآلخر. 
2 - عــنـدمـا تــتـسـلـم الـدولـة اIــطـلـوب مــنـهــا مـثل هـذا
الطـلبr الذي ينـبغي أن يـتضمن اIـعلومـات الالزمة تبت
فيه وفـقا لإلجراءات الـتي ينص عـليهـا قانونـها. و توافق
الدولة اIطلوب مـنها على الطلب بصفة عاجلة إال إذا كان

ذلك {س مصاحلها األساسية. 
3 - إذا هـــبــطت الـــطــائــرة فـي أراضي دولــة الـــعــبــور
ولم يكن هبـوطهـا مقـرراr يجوز لـلطـرف الذي يـطلب منه
rـــرافقIبـــنـــاء عـــلى طــــلب احلـــارس ا rالـــســـمـــاح بـــالـــعــــبـــور
اعـتـقـال الـشـخص Iـدة ثـمـان وأربـعـX سـاعة ( 48 ) ريـثـما
يـتم تـسـلم طـلب الـعـبـور الذي يـتـعـX تـقـد{ه وفـقـا ألحـكام

الفقرة 1 من هذه اIادة.
اIادة اIادة 19
التمثيلالتمثيل

{ــنح كـل طــرف لـلــطــرف اآلخــر الــتــمــثــيل الــقـانــوني
اIناسب بدون مـصاريف إذا كان تشريعه الداخلي يجيز

ذلك.
اIادة اIادة 20

مصاريف مصاريف التسليمالتسليم
بــاســـتــثــنـــاء مــصــاريـف الــتــحـــويل الــتي تـــتــحــمـــلــهــا
الــدولـة الــطـالــبـةr تــقع اIـصــاريف اIـتــرتـبـة عـن الـتـســلـيم

على عاتق الدولة التي ¦ على إقليمها التكفل بها.

اIادة اIادة 21
تبادل اIعلومات حول النصوص التشريعيةتبادل اIعلومات حول النصوص التشريعية

 في مجال التسليم في مجال التسليم
rـتــعــاقــدان بــطــلب من أحــدهــمـاIيـتــبــادل الــطــرفــان ا
اIـعلـومات حـول النـصوص الـتشـريعـية الـوطنـية اIـتعـلقة

.Xبتسليم اجملرم
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   عن حكومــة   عن حكومــة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطيـة الشعبيةالد{قراطيـة الشعبية

الـطيب بلعيـزالـطيب بلعيـز
وزير العدلr حافظ األختاموزير العدلr حافظ األختام

 عن حكومـة عن حكومـة
 اIملكة اIتحدة اIملكة اIتحدة

لبريطانيا العظمىلبريطانيا العظمى
 وإيرلندا الشمالية وإيرلندا الشمالية

جـون رايـد جـون رايـد 
وزيـر الداخليـة وزيـر الداخليـة 

- وبـعـد االطّـالع عـلى االتـفـاقـيــة اIـتـعـلـقــة بـالـتـعـاون
الــقـــضــائي في اجملــال اجلـــزائي بــX حــكـــومــة اجلــمــهــوريّــة
اجلــزائـــريّــة الــدّ{ــقــراطــيّـــة الــشّــعــبــيّــة وحـــكــومــة اIــمــلــكــة
rــتــحــدة لـــبــريــطـــانــيــا الــعـــظــمى وإيــرلـــنــدا الــشـــمــالــيــةIا

r2006 وقّـعة بلندن يوم 11 يوليو سنـةIا
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عــلـى االتــفـــاقـــيــة اIـــتـــعــلـــقــة
بـــالـــتــعـــاون الـــقـــضـــائي في اجملـــال اجلـــزائي بـــX حـــكـــومــة
اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة
rتحـدة لبريطانيا العظـمى وإيرلندا الشماليةIملكة اIا
اIـوقّــعـة بـلـنـدن يوم 11 يـولـيـو سـنــة r2006 وتـنـشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائيتتعلق بالتعاون القضائي
Xفي اجملال اجلزائي  بXفي اجملال اجلزائي  ب

حكومة حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية
 وحكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا العظمى وحكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا العظمى

وإيرلندا الشماليةوإيرلندا الشمالية
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد{ـــقــراطـــيــة

rالشعبية
وحــــــكــــــومــــــة اIـــــمــــــلــــــكــــــة اIــــــتــــــحــــــدة لــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيـــــا

rالعظمى وإيرلندا الشمالية
r"Xشار إليهما بـ "الطرفIا

- حـرصـا منـهـمـا عـلى تـوطيـد أواصـر الـصـداقـة التي
rتربط البلدين

- واعـــتــرافــا مــنــهــمــا بــضـــرورة الــتــعــاون الــقــضــائي
rكافحة اإلجرام بكل أشكالهI تبادل الواسعIا

- واعـــتــبـــارا مــنــهـــمــا التـــفــاقــيـــة األ» اIــتـــحــدة حــول
مكافحة اجلر{ـة اIنظمة العابرة لألوطان  اIصادق عليها

rفي 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكوالتها
- وحــرصـا مـنـهــمـا عـلى احــتـرام احلـقــوق اخملـولـة لـكل
شـــخص مـــتـــابع كـــمــا عـــرفـــتــهـــا اآللـــيــات الـــدولـــيــة حلـــقــوق

rاإلنسان

اIادة اIادة 25
دخول دخول االتفاقية حياالتفاقية حيّز التنفيذ ز التنفيذ 

( 30 ) Xتدخل هـذه االتفاقـية حيّـز التنـفيذ بـعد ثالث
يوما من تبادل وثائق التصديق.
اIادة اIادة 26

تعديل تعديل االتفاقية ونقضها االتفاقية ونقضها 
1 - - يــجــوز لــلــطــرفـX االتــفــاق عــلى إدخــال تــعــديالت

عـــلـى هـــذه االتــــفــــاقـــيــــة شـــريــــطـــة أن تــــتــــبع في ذلـك نـــفس
اإلجـراءات الـقانـونـية اIـقـررة لدخـول هـذه االتفـاقـية حـيّز

التنفيذ.
2 - مع مـــــراعـــــاة أحـــــكـــــام الـــــفـــــقــــرة 3 من هـــــذه اIــــادة

يستمر سريان هذه االتفاقية ألجل غير محدد.
3 - يجوز ألي من الطرفX نقض هذه االتفاقية في

أي وقت.
4 - يـــســـري أثـــر هـــذا الـــنـــقض بـــعـــد مـــضـي ســـتــة (6)
أشهر من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر كتابيا بهذا القرار.
إثـــبـــاتــا لـــذلكr وقـع مــفـــوضـــا احلـــكــومـــتـــX عـــلى هــذه

االتفاقية.
Xحررت بـلندن في 11 يولـيو سنة 2006 من نسـخت
أصـلــيـتـX بــالـلــغـتـX الــعـربـيــة واإلجنـلــيـزيـة ولــكل مـنــهـمـا

نفس احلجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 465 م مـؤرؤرّخ في خ في 20   ذي ال ذي الــــقـعـدةدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 11   دي ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــــة ةIا I1427 ا عــــــــــام ام 
يــــــــتــــــضــــــــمّن الن الــــــــتّــــــصــــــــديق عديق عــــــــلى االتلى االتــــــفــــــــاقاقــــــيــــــــة اIة اIــــــتــــــــعــــــلــــــــقــــــة
بـالتالتـعـاون القاون القـضـائي في اجملال اجلائي في اجملال اجلـزائي بزائي بـX حكX حكـومةومة
اجلاجلــــــمــــهــــــوريوريّــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريّــــة الة الــــــدّ{ــــقــــــراطراطــــيّــــــة الة الــــشّــــــعــــبــــــيّــــة
وحوحــــكــــومومــــة اIة اIــــــمــــلــــكــــة اIة اIــــتــــحــــدة لدة لــــبــــريريــــــطــــانانــــيــــا الا الــــعــــظــــمىمى
وإيوإيـرلنرلنـدا الشدا الشـمالمالـيـةr اIوقةr اIوقّــعة بعة بـلنلنـدن يوم دن يوم 11 ي يـوليووليو

سنـة سنـة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشّــؤون

rاخلارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
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4 -  في حـالـة طلـبـات الـتفـتـيشr احلـجـز والتـجـمـيد
أو اIــصـادرة فـإن اجلــر{ـة مـحل الــطـلب  يــجب أن يـعـاقب

.Xعليها طبقا لقانون كال الطرف

اIــادة اIــادة 3
السلطات اIركزيةالسلطات اIركزية

.Xركزية من قبل الطرفIالسلطات ا X1 -  - تع
2  -  - بالـنـسـبة لـلـجمـهـوريـة اجلزائـريـة الـد{قـراطـية

الشعبية تتمثل السلطة اIركزية في وزارة العدل.
3  -  - بـالـنـسـبـة لــلـمـمـلـكـة اIـتـحـدة تـتـمـثل الـسـلـطـات

اIركزية في :
rأ - وزير الدولة و/أو

ب - النائب العام.
4 - تـرسل الـطـلـبات اIـقـدمـة �ـوجب هـذه االتـفـاقـية

مـــبــاشـــرة من الـــســـلــطـــة اIــركـــزيـــة لــلـــطـــرف الــطـــالب إلى
الـسلطات اIركـزية للطرف اIـطلوب منه الـتعاونr ويبلغ

كل طرف الطرف اآلخر بأي تغيير لسلطاته اIركزية.
5 - في حـاالت االسـتعـجـالr يجـوز إرسـال الطـلـبات
عن طـــــريق اIــــنـــــظــــمــــة الـــــدولــــيــــة لــــلـــــشــــرطــــة اجلـــــنــــائــــيــــة

(األنتربول).
اIادة اIادة  4

رفض رفض أو تأجيل التعاونأو تأجيل التعاون

1 -  - يـجــوز رفض الـتــعـاون أو تــأجـيــله حـسـب احلـالـة
إذا :

أ - اعـتبر الطـرف اIطلوب مـنه التعاونr أن تـنفيذ
طلب التعاون مـن شأنه اIساس بسيادتهr بأمنه الوطني

أو بنظامه العام.
ب - تـعــلق الــطـلب بــجـر{ــة ¦ �ــوجـبــهـا مــتـابــعـة أو
مالحــــقــــة الـــشــــخص أو إدانــــته أو تـــبــــرئــــته لـــدى الــــطـــرف

اIطلوب منه التعاون.
ج - كــانت اجلــر{ــة الــتـي طــلب من أجــلــهــا الــتــعــاون

تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة.
2 -  قــبل رفض طــلـب الــتــعــاون أو تــأجــيل تــنــفــيــذه
يـتــعـX عـلـى الـطـرف اIــطـلــوب مـنه الــتـعــاون وعن طـريق

سلطته اIركزية أن يقوم بـ :
أ - إعالم الـطرف الـطالب فـورا بـأسبـاب الرفض أو

تأجيل الطلب.
ب - الـتــشـاور مـع الـطــرف الـطــالب من أجل دراسـة
إمكانية تـقد¨ اIساعدة في اآلجـال والشروط التي يراها

الطرف اIطلوب منه التعاون ضرورية.

- ورغـــبــــة مــــنــــهـــمــــا في إبــــرام اتــــفــــاقـــيــــة الــــتــــعـــاون
القضائي في اجملال اجلزائي.

اتفقتا اتفقتا على ما يأتي :على ما يأتي :

اIادة اIادة األولىاألولى
التعريفاتالتعريفات

ألغراض هذه االتفاقية :ألغراض هذه االتفاقية :
أ - تـــعـــني عـــبــارة "إجــراءاتإجــراءات" اإلجـــراءات اIــتـــعـــلـــقــة
بـالـشـؤون اجلـزائـيـة الـتي تـتـضـمن أي إجـراء أو عـمل يـتم
اتـخـاذه في إطـار الـتـحـقـيق أو اIـتـابـعـات الـتي تـسـتـهـدف
اجلـــرائم اجلـــزائــيـــة �ـــا فــيـــهــا جتـــمـــيــدr حـــجــز أو مـــصــادرة

عائدات ووسائل اجلر{ة.
ب - تـــعـــرف مــصـــطـــلـــحــات "اIــمـــتـــلـــكــاتاIــمـــتـــلـــكــات" "عـــائــدات
اجلـــر{ــة" "الــتـــجــمـــيــد" أو "احلـــجــز" "اIــصـــادرة" "ووســائل
اجلـر{ة" وفـقا لـلتـعريف الـوارد في اتفـاقيـة األ» اIتـحدة

Iكافحة اجلر{ة اIنظمة العابرة لألوطان.
ج - تـعــني عــبـارة "شـخصشـخص" الـشــخص الــطـبــيـعي أو
االعــــتــــبــــاري حــــسب الــــســــيــــاق الــــذي وردت فــــيه فـي هـــذه

االتفاقية.
اIــادة اIــادة 2

مجال تطبيق التعاونمجال تطبيق التعاون
1 - يتفق الـطرفـان طبـقا ألحكـام هذه االتـفاقـية على
تــبــادل الــتــعــاون األوسع ألغــراض اإلجــراءات اIــبــيــنــة في

اIادة األولى أعاله.
2 - يشمل التعاون ما يأتي : 

أ) جمع الشهـادات أو أقوال الشخصr طبـقا للقانون
الـداخــلي لـلـطــرف اIـطـلــوب مـنه الـتــعـاونr �ـا فــيـهـا الـتي

تتم عن طريق احملاضرات اIرئية.
ب ) تقد¨ الوثائق واIلفات وأدلة إثبات أخرى.

ج ) تسليم العقود القضائية.
د ) حتديد مكان وهوية األشخاص.

هـ ) حتــــويـل األشــــخــــاص اIــــســــجــــونــــX أو أشــــخـــاص
آخرين بصفتهم شهودا.

و ) تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز.
ز ) الـــــتـــــعـــــرف وحتـــــديـــــد مـــــكـــــان عـــــائـــــدات اجلـــــر{ـــــة
وجتــمـــيــدهـــا أو حــجــزهـــا ومــصـــادرتــهـــا والــتـــصــرف فـــيــهــا

والتعاون في اإلجراءات اIتصلة بالطلب.
rح ) استرداد األموال

ط ) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
3 -  {ـنح الـتـعـاون دون مـراعـاة مـبـدأ الـتـجـر¨ لـدى

.Xكال الطرف
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2 - إذا تــقــدم الـــطــرف الــطــالب بــطـــلب صــريحr فــإنه
يـــتـــعـــX عـــلى الـــطـــرف اIــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون إخـــطــاره

بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الـطـرف اIطـلـوب مـنه الـتعـاونr يـجوز
لـلـسـلطـات واألشـخـاص اIـعـنـيـة لـلـطـرف الـطـالب احلـضور
لالستـماع للشـهود وعند االقـتضاءr تـنفيذ طـلبات أخرى .
كــمــا يــجــوز لــهم في حــدود مــا يــســمح به تــشــريـع الــطـرف
اIـــطـــلـــوب مــنـه الـــتــعـــاونr اســـتـــجـــواب الـــشـــهــود أو طـــلب

استجوابـهم  .
4 - إذا تقـدم الطـرف الطـالب بطـلب صريح يـتضمن
تـنـفـيـذ إجـراء مـنـصـوص علـيه فـي اIادة الـسـابـقـة بـكـيـفـية
خــاصــةr فـإن الــطــرف اIـطــلــوب مـنه الــتــعـاون يــلــبي طـلب

الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه. 
5 - تخـطـر الـسـلطـة اIـركـزيـة لـلطـرف اIـطـلـوب منه
الـتـعـاون فورا الـسـلـطـة اIـركـزيـة لـلـطـرف الـطـالبr بـاIآل

اخملصص لتنفيذ طلبها.
اIادة اIادة 7

مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي
r9 و 12 من هذه االتفاقية  XادتIمع مراعاة أحكام ا
فـإن مصاريف تنفـيذ طلبـات التعاون الـقضائي تقع على
عاتق الطرف اIطلوب منه التعاون. أما اIصاريف اآلتي
ذكرهـاr فتـقع على عـاتق الطـرف الطـالبr إال إذا ¦ إعفاؤه

منها :
أ - تــدخل اخلــبـراء في إقــلــيم الـطــرف اIــطـلــوب مـنه

rالتعاون
ب - حتـويل األشـخـاص اIـسـجــونـX الـذي يـتم طـبـقـا

rللمادة 13 من هذه االتفاقية
 ج - طـلب اسـتـعـمـال احملـاضـرات اIـرئـيـة اIـنـصوص
عــلــيـهــا فـي اIـادة 2 من هــذه االتــفــاقــيــةr �ــا فــيــهــا نــفــقـات

الترجمة اIتعلقة بها.

اIادة اIادة 8
احملافظة احملافظة على السريةعلى السرية

: X1 -    بناء على طلب أحد الطرف
أ - يــبـــذل الــطـــرف اIــطـــلــوب مـــنه الـــتــعـــاونr كل مــا
بـوســعه لـلـمـحــافـظـة عـلى ســريـة طـلب الـتــعـاون الـقـضـائي
من حيث اIـضمـون والوثـائق اIدعـمة لهr وحـتى التـعاون
في حـد ذاته. أمــا إذا كــان من غـيــر اIـمــكن تــنـفــيـذ الــطـلب
بـــدون إفــــشـــاء الـــســــريـــةr فــــعـــلـى الـــطـــرف اIــــطـــلــــوب مـــنه
الـتعـاون إعالم الـطـرف الـطالب بـذلكr حـتى يتـسنى لـهذا

rاألخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب

3 -  إذا رفضـت السـلـطة اIـركـزية لـلـطرف اIـطـلوب
مـــنـه الـــتـــعـــاون أو أجـــلـــتهr يـــجـب عـــلـــيـــهـــا إعالم الـــســـلـــطـــة
اIـركـزيــة لـلـطــرف الـطــالب بـأسـبــاب الـرفض أو الــتـأجـيل

وذلك حسب احلالة.
اIادة اIادة 5

شكل شكل ومحتوى طلبات التعاونومحتوى طلبات التعاون

1 -  - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :

أ - اسم الـهـيـئـة الـطـالـبـة والـسـلـطـة اخملـتـصـة اIـكـلـفة
بالتحريات واإلجراءات القضائية اIتصلة بالطلب.

ب - موضوع وأسباب الطلب.
ج - بيان للوقائع اIنسوبة.

د -  النص القانوني اجلزائي اIطبق ذي الصلة.
3 - كـمـا يـحـتـوي الـطـلب عـنـد االقـتـضـاءr وفي حـدود

اإلمكانr على :
أ - الـهويـةr تـاريخ اIـيالد واIـكان الـذي يـتـواجـد فيه

rطلوب شهادتهIالشخص ا
ب - الهويةr تـاريخ اIيالد واIكان الذي يتواجد فيه

rالشخص الذي يجب تبليغه
ج � اIــــعــــلــــومــــات اخلــــاصــــة بــــهــــويــــة ومــــكــــان تــــواجـــد

rالشخص الذي يجب حتديد مكان تواجده
د - وصـف دقــــــيق لــــــلــــــمــــــكــــــان الــــــواجب تــــــفــــــتــــــيــــــشه

rمتلكات التي يجب حجزهاIوا
هـ - وصف الـطــريــقــة الـتي يــتم بــهــا أخـذ وتــســجـيل

rالشهادة أو التصريح
و - قائـمـة األسئـلـة التي يـجب طـرحهـا عـلى الشـاهد

rأو على اخلبير
ز- وصف اإلجـراءات اخلاصـة الـواجب إتبـاعـها خالل

rتنفيذ الطلب
rح - متطلبات السرية

ط- أية مـعلـومات أخرى تـقدم إلى الـطرف اIـطلوب
منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.

اIادة اIادة 6
تنفيذ تنفيذ الطلباتالطلبات

1 - يـــقـــوم الـــطـــرف اIــــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون وفـــقـــا
لـتـشـريـعه بـتـنفـيـذ الـطـلـبـات اIتـعـلـقـة بـاإلجـراءات احملددة
في اIـــادة األولى من هــذه االتـــفــاقــيـــةr والــتي وجــهـــتــهــا له
الـســلـطـات اخملــتـصــة لـدى الـطــرف الـطـالـبr بـهـدف الــقـيـام
بـالـتـحـقــيق والـتـحـري أو تــبـلـيغ أدلـة إقــنـاع أو مـلـفـات أو

وثائق �ا في ذلك الوثائق اإلدارية. 
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الــصـادرة عن اجلـهـات الـقـضـائـيــة لـلـطـرفـrX ضـد مـواطـني
الـطــرف اآلخــر واألشـخــاص اIــولـوديـن في إقــلـيم أحــدهــمـا
مـن خالل تـبـادل صـحــيـفـة الـســوابق الـقـضــائـيـة عـلى األقل

مرة كل سنة.
2 - فـي حـــالـــة اIـــتـــابـــعـــة أمـــام جـــهـــة قـــضـــائـــيـــة ألحـــد
rفـإنه {كـن للـسـلطـات اخملـتصـة لـلطـرف الـطالب Xالـطرفـ
احلـصـول فـورا مـن الـسـلــطـات اخملـتـصــة لـلـطــرف اIـطـلـوب
مـــنه الـــتـــعـــاون عـــلى مـــســـتــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الــســـوابق

القضائية اIتعلقة بالشخص موضوع اIتابعة.

3 - بــاســـتــثــنــاء حـــالــة اIــتــابـــعــةr يــجــوز لـــلــســلــطــات
الــقــضــائـيــة أو اإلداريــة ألحــد الــطــرفــX أن تــتـحــصل عــلى
مـسـتـخــرج صـحـيـفـة الـسـوابق الــعـدلـيـة من الـطـرف اآلخـر
كـمــا يـجـوز لــهـا أن حتـصـل عـلـيه مــبـاشــرة لـدى الـســلـطـات
اخملـتــصـة طــبـقـا لــلـقـانــون الـداخــلي لـلـطــرف اIـطــلـوب مـنه

التعاون.
 اIادة  اIادة 12

تلقي تلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالبالشهادة في إقليم الطرف الطالب

1 - إذا تــــبـــــX لــــلـــــطــــرف الـــــطــــالـب ضــــرورة اIـــــثــــول
الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته اخملتصة من أجل
اإلدالء بـشهـادته في قـضيـة جـزائيـةr فإنـه يشـيـر إلى ذلك
في طــلـب االســتــدعــاء لــلــمــثــول أو فـي طــلب الــتــعــاون من
أجل حتــقــيـق يــتــعــلق بـــقــضــيــة جــزائــيـــة ويــخــطــر الــطــرف
اIـــطــلــوب مــنه الـــتــعــاون الــشـــاهــد أو اخلــبــيـــر بــذلك. كــمــا
يـخــطـر الــطـرف اIــطـلــوب مـنه الــتـعــاون الـطـرف الــطـالب

بالرد الصادر عن الشاهد أو اخلبير.

2 - يــــجب أن يــــتـــضـــمـن الـــطــــلب أو االســـتــــدعـــاء في
احلالة اIنـصوص عليـها في الفقرة  1من هذه اIـادةr مبلغا
تـــقــــريـــبــــيـــا لــــلـــتـــعــــويـــضــــات الـــتـي يـــنــــبـــغـي دفـــعــــهـــا وكـــذا

التعويضات عن مصاريف السفر واإلقامة.

3 - {ـــكن عـــنــد االقـــتـــضـــاءr أن يــســـتـــلم الـــشـــاهــد عن
طــريق الـســلـطـات الــقـنـصــلـيــة لـلـطــرف الـطـالـبr تـسـبــيـقـا

جلزء من اIصاريف اIتعلقة بالسفر أو كلها.

4 - كل شـاهــد أو خـبــيـر مـهــمـا كـانت جــنـســيـتهr يـتم
اســتـــدعــاؤه من قـــبل أحــد الـــطــرفـــX و{ــثل بـــإرادته أمــام
اجلــهــات الــقــضــائــيــة لــلــطــرف اآلخــرr ال {ــكن مــتــابــعــته أو
توقـيـفه من أجل أفعـال أو تنـفـيذا ألحـكام سـابـقة Iـغادرته

إقليم الطرف اIطلوب منه التعاون.

(30) X5 - غــيـر أن هــذه احلـصــانـة تــنـتــهي بـعــد ثالثـ

يـــومــــا من تــــاريخ ســــمـــاعـه إذا لم يــــغـــادر الــــشـــاهــــد إقــــلـــيم
الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.

ب - يـجب عـلى الطـرف الـطـالب احلفـاظ عـلى سـرية
الـشــهـادة واIــعـلــومـات اIــقـدمـة مـن قـبل الــطـرف اIــطـلـوب
مــنه الــتـعــاونr وذلك في حــدود مــا تـســمح به مــقــتـضــيـات

التحقيق واإلجراءات احملددة في الطلب.
2 - ال يـجــوز لــلــطـرف الــطــالب اســتـخــدام أو إفــشـاء
مـعــلــومـات أو أدلــة مـقــدمـة مـن الـطــرف اIـطــلـوبr لــغـرض
الــتــحــقــيق أو إلجــراءات غــيــر تــلك اIــنــصــوص عــلـيــهــا في

الطلبr دون موافقة الطرف اIطلوب منه التعاون.

اIادة اIادة 9
تلقتلقّي الشهادات في إقليم الطرف اIطلوب منه التعاوني الشهادات في إقليم الطرف اIطلوب منه التعاون
1 - يـــــجــــوز إلــــزام كل شـــــخص يــــتــــواجــــد فـي إقــــلــــيم
rـطـلـوب مـنه الـتعـاون وتـكـون شـهـادته مـطـلـوبةIالـطـرف ا
تطبيقا لهذه االتفاقيةr عن طريق االستدعاء باحلضور أو
بــأي شــكل آخــر يــســمح بـه قــانــون الــطــرف اIــطــلــوب مــنه
الـــتــــعـــاونr قـــصــــد اإلدالء بـــالـــشــــهـــادة أو تـــقــــد¨ وثـــائق  أو

ملفات أو غيرها من عناصر األدلة.
2 - يــــــجـــــوز إلــــــزام أي شـــــخـص يـــــطــــــلب مــــــنه اإلدالء
بـــالــشــهــادة أو تـــقــد¨ مــعـــلــومــات أو وثــائـق أو مــلــفــات في
إقــلـيم الــطـرف اIـطــلـوب مــنه الـتـعــاونr بـتــنـفـيــذ مـا طـلب
منه طـبـقـا للـشـروط اIـنـصوص عـلـيـها في قـانـون الـطرف
اIـطــلـوب مـنـه الـتـعــاون. إذا ادعى هــذا الـشـخـص بـتـمــتـعه
بــحــصـانــة أو عــجـز أو امــتــيــاز يـخــوله لـه قـانــون الــطـرف
الـطـالبr تـؤخـذ شـهادته مـع ذلك ويخـطـر الـطـرف الـطالب

بادعاءاته.
3 - عــنـدمـا يـقـدم طـلب لـهــذا الـغـرضr تـقـوم الـسـلـطـة
اIـركـزية لـلطـرف اIـطلـوب مـنه التـعاون بـإخـطار الـطرف
الــطـالب مــســبــقــاr وفي الـوقـت اIـنــاسبr بــتــاريخ ومــكـان

اإلدالء بالشهادة.
اIادة اIادة 10

الوثائق الوثائق اIوضوعة حتت تصرف اجلمهوراIوضوعة حتت تصرف اجلمهور
والوثائق الرسميةوالوثائق الرسمية

1 - يـقـدم الـطرف اIـطـلـوب مـنه الـتـعـاون نـسـخا من
الوثائق واIلفات اIوضوعة حتت تصرف اجلمهور.

2 - {كن لـلطـرف اIطـلوب منـه التـعاون تقـد¨ نسخ
من أي وثـيقـة أو ملف أو مـعلـومة تـكون بـحوزة الـهيـئات
احلـــكـــومـــيـــة أو اإلداريـــة والـــتـي ال تـــكـــون مـــوضـــوعـــة حتت
تــصـرف اجلـمـهـور وذلك بــنـفس الـكـيـفــيـة والـشـروط الـتي

تسلم بها إلى سلطاته القضائية.
اIادة اIادة 11

تبادل تبادل صحيفة السوابق القضائيةصحيفة السوابق القضائية
1 - تتـبـادل الـسلـطـتـان اIـركزيـتـان لـلطـرفـrX بـيان
اإلدانـــات اIـــســـجـــلـــة في صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
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وفي حـــدود مــــا يـــســــمح به تــــشـــريـــعـهr يـــقـــوم بــــالـــتـــســــلـــيم
لــــلـــشــــخص نــــفـــسه وفــــقـــا لـــلـــشــــكل الـــذي يـــرغــــبه الـــطـــرف

الطالب.
4 - يــــرسـل الـــطــــرف اIــــطــــلــــوب مـــنـه الــــتـــعــــاون إلى
الـطـرف الطـالبr دلـيل تـبـلـيغ الوثـائقr الـذي يـبـX الـفعل
وشـكل وتـاريخ الـتسـلـيم وعـنـد االقـتضـاء يـجـوز أن يـكون
هـــذا الـــتــبـــلــيـغ في شــكـل وصل مـــؤرخ ومــوقع مـن اIــرسل
إلــيه وإذا تـعــذر الـتــسـلــيم يــتم إعالم الــطـرف الــطـالب في
أقرب اآلجال مع ذكر األسباب التي حالت دون التسليم.

اIادة اIادة 15
التفتيش التفتيش واحلجزواحلجز

1 - يـــقـــوم الـــطـــرف اIـــطـــلـــوب مــــنه الـــتـــعـــاونr مـــالم
يــتـــعــارض ذلك مع تـــشــريــعه الــوطـــنيr بــتــنــفـــيــذ طــلــبــات
rإلى الـطـرف الـطـالب rحـجـز وتـسـلـيم األشـيـاء rالـتـفـتـيش
قــصــد احلـــصــول عــلى أدلـــة إثــبــات بــشــرط حـــمــايــة حــقــوق

الغير حسن النية.
2 - {ـتـثل الـطـرف الطـالب لـلـشـروط التي يـفـرضـها
الــطـرف اIــطــلـوب مــنه الــتـعــاونr فـيــمــا يـتــعــلق بـاألشــيـاء

احملجوزة واIسلمة إلى الطرف الطالب.

اIادة اIادة 16
استرجاع استرجاع األشياء واIلفات والوثائق إلى الطرفاألشياء واIلفات والوثائق إلى الطرف

اIطلوب منه التعاوناIطلوب منه التعاون
تــعـاد األشـيـاء �ـا فـيـهـا اIــلـفـات أو الـوثـائق األصـلـيـة
اIــقــدمـة لــلــطـرف الــطــالبr تــطـبــيــقـا لــهــذه االتـفــاقــيـةr في
أقرب وقت �ـكنr إلى الـطرف اIـطلوب مـنه الـتعاونr إال

إذا تخلى هذا األخير عن حقه في ذلك.

اIادة اIادة 17
التعاون في إطار إجراءات التجميد أو احلجزالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو احلجز

واIصادرةواIصادرة
1 - يـتــفق الــطـرفــان عــلى الـتــعــاون خالل اإلجـراءات
اIتعـلقة بـتحـديد وتعـيX مـوقع عائدات ووسـائل ارتكاب
اجلـر{ةr جتـميـدهـا أو حجـزهـا ومصـادرتهـا طـبقـا لـلقـانون

الوطني للطرف اIطلوب منه التعاون.
2 - يـــنـــبــغـي أن يــتـــضـــمن طـــلب الـــتــعـــاونr اIـــتـــعــلق
بــإجـــراءات الــتـــجــمـــيــد أو احلـــجــز واIـــصــادرةr عـالوة عــلى

األحكام الواردة في اIادة  5أعاله البيانات التالية :
أ - مــعــلــومــات حــول اIــمــتــلــكــات مــوضــوع الــتــعــاون

rطلوبIا
rمتلكاتIب - مكان تواجد ا

6 - إن الـشـاهد أو اخلـبـيـر الـذي لم {ـتـثـل لـلتـكـلـيف
باحلـضور الـذي سـلم له أو طلب تـسلـيمـه له تطـبيـقا لـهذه
rال {كنه أن يتـعرض ألي عقاب أو إجراء ردعي rاالتفاقيـة
حـتـى وإن اشـتـمل هـذا الــتـكـلـيف عــلى أوامــرr مـا عــدا إذا
تـوجه فــيـمـا بـعـد بـإرادتهr إلى إقــلـيم الـطـرف الـطـالبr ثم

وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة.

اIادة اIادة 13
Xؤقت لألشخاص احملبوسIالتحويل اXؤقت لألشخاص احملبوسIالتحويل ا

1 - بــنـاء عـلـى طـلب الـطــرف الـطــالب وبـعـد مــوافـقـة
الطرف اIطلـوب منه التعاون والشخص احملبوسr يحوّل
هــذا الـشــخص اIــتـواجــد في إقـلــيم الــطـرف اIــطـلــوب مـنه
الــتــعــاون إلى إقـــلــيم الــطــرف الــطــالـب إذا اعــتــبــر مــثــوله
الـــشـــخـــصيr بـــصـــفــة شـــاهـــد أو لــلـــمـــســـاعــدة فـي إجــراءات

جزائيةr ضروريا.
2 - ألغراض هذه اIادة :

أ - يـتم تـمــديـد حـبس الــشـخص الــذي ¦ حتـويـله في
إقلـيم الطـرف الطـالبr إال إذا سمح الـطرف اIـطلـوب منه

التعاون باإلفراج عنه.
ب - يــجب عــلى الــطــرف الــطــالب تــســلــيم الــشــخص
الـــذي ¦ حتـــويــله لـــلــطـــرف اIـــطــلـــوب مــنه عـــنـــدمــا تـــســمح
الــــظــــروف بــــذلـكr وفي كل األحــــوال فـي أجل ال يــــتــــجــــاوز
تــــاريخ اإلفـــراج عــــنه فـي إقـــلــــيم الــــطـــرف اIــــطـــلــــوب مـــنه
Xـركـزيـتـان لـلـطـرفIإال إذا اتفـقت الـسـلـطـتـان ا rالـتـعـاون

على خالف ذلك.
ج - يـعــتــد بـاIــدة الــتي قــضـاهــا الــشـخص فـي سـجن
الــطـــرف اIـــطــلـــوب مـــنه الـــتــعـــاونr عـــنــد حـــســـاب تــنـــفـــيــذ

العقوبة اIسلطة عليه من قبل الطرف الطالب.

اIادة اIادة 14
تسليم العقود القضائيةتسليم العقود القضائية

1 - يـقــوم الـطـرف اIـطــلـوب مـنه الــتـعـاونr بــتـسـلـيم
الـــعـــقـــود الـــتي أرســـلـت إلـــيه لـــهـــذا الـــغـــرضr من الـــطـــرف

الطالب طبقا لتشريعه.
2 - يــــرسـل طــــلـب تــــســـــلــــيـم كل وثـــــيـــــقــــةr تـــــتــــضـــــمن
rـطـلوب مـنه الـتـعاونIإلى الـطـرف ا rالـتكـلـيف بـاحلـضور
في مــدة ال تــقل عـن ســتـX (60) يــومـــا قـــبل تـــاريخ مـــثــول
الـشـخص. وفي حـالـة االسـتــعـجـال {ـكن لـلـطـرف اIـطـلـوب

منه التعاون التخلي عن شرط األجل.
3 - {ـــكن إجــراء الـــتــســلـــيم عن طـــريق إرســال عــادي

لـلـعـقد أو الـقـرار لـلـشخص اIـرسل إلـيه. إذا طـلب الـطرف
rـطـلوب مـنه التـعاونIالـطالب ذلك صـراحـة فإن الـطرف ا
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اIادة اIادة 21
لغة لغة اخملاطبةاخملاطبة

حتـرر طــلـبـات الـتـعـاون والـوثـائق اIـدعـمـة لـهـا بـلـغـة
الــــطــــرف الــــطـــالـب وتــــرفق بــــتـــرجــــمــــة إلى لــــغــــة الــــطـــرف

اIطلوب منه التعاون.
اIادة اIادة 22

حماية حماية اIعطياتاIعطيات
1 - ال يجوز استعـمال اIعطيات الشخصية التي ¦
rإرسـالها من طرف إلى آخـر بغرض تـنفيذ طـلب التعاون
¦ تــقــد{ه �ــوجب هــذه االتــفــاقــيـة مـن قــبل الــطــرف الـذي

تلقى هذه اIعطياتr إال لألغراض التالية:
أ - اإلجــــراءات الـــتـي يـــتـم �ـــوجـــبــــهـــا تــــطـــبــــيق هـــذه

االتفاقية.
ب - بــــاإلجـــــراءات األخـــــرى الــــقـــــضـــــائــــيـــــة واإلداريــــة
اIـرتـبـطـة مـبـاشـرة بـاإلجـراءات اIـشـار إلـيـهـا في الـنـقـطـة

(أ).
ج - إذا تـعــلق األمــر �ـواجــهـة تــهـديــد مـبــاشـر وجـدي

يستهدف األمن العام.
2 - غـــيــــر أنـه يـــجــــوز اســــتـــعــــمــــال هــــذه اIـــعــــطــــيـــات
ألغراض أخرىr إذا أبدى الـطرف الذي قدم هـذه اIعطيات
أو من الــــشــــخص مــــوضــــوع هــــذه اIــــعــــطــــيــــاتr مــــوافــــقــــته

اIسبقة.
3 - يـــــجـــــوز ألي طـــــرف رفض إفـــــشـــــاء اIـــــعـــــلـــــومــــات
الــشــخــصـــيــة الــتي ¦ احلــصــول عــلــيــهـــا بــعــد تــنــفــيــذ طــلب
�ـوجب هـذه االتـفـاقـيـة عـنـدمـا تـكـون هـذه اIـعـطيـات حتت

حماية تشريعها الوطني.
اIادة اIادة 23

اتفاقات اتفاقات أخرىأخرى
ال تـــتـــعـــارض هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة مـع وجـــود الـــتـــزامــات
قائمة بX الـطرفX �قتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى

وقعها الطرفان.
اIادة اIادة 24
التشـــاورالتشـــاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــX الــــطــــرفــــX فـــــوراr بــــطــــلب من
أحدهـماr فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكل عامr أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اIادة اIادة 25
التطبيــقالتطبيــق

1 - تطـبق الطـلبـات اIقـدمة تـطبـيقـا لهـذه االتفـاقية
على اجلرائم اIرتكبة قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ.

ج - الــعالقــة بـX اIــمــتــلـكــات واجلــرائم اIـقــتــرفـة إن
rوجدت

د - مــــعـــلــــومــــات بـــخــــصـــوص مــــصــــالح الــــغـــيــــر حـــول
rمتلكاتIا

هـ  - نـــســــخـــة طـــبق األصـل عن قـــرار الــــتـــجـــمـــيـــد أو
احلــجـز أو الـقـرار الـنــهـائي لـلـمـصــادرة الـذي قـررته اجلـهـة

القضائية.
3 - ال {س أي بـــنــد مـن هــذه اIـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسن النية.
اIادة اIادة 18

استرداد استرداد األموالاألموال
1 - إذا ارتـــكـــبـت جـــر{ـــة وصــــدرت إدانـــة في إقــــلـــيم
الطرف الطـالبr {كن استرداد األموال احملجوزة من قبل
rـــطــلــوب مـــنه الــتـــعــاون إلى  الــطـــرف الــطــالبIالــطــرف ا
بغرض اIصادرةr طبقا للقانون الوطني للطرف اIطلوب

منه.
2 - ال {س أي بـــنــد مـن هــذه اIـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسن النية.
3 - يتم االستـرداد فور صدور حكم نـهائي في إقليم

الطرف الطالب.
اIادة اIادة 19

حتويل حتويل األموال العمومية اخملتلسةاألموال العمومية اخملتلسة

1 - إذا قـام الطرف اIـطلوب مـنه التعـاون بحجز أو
مــــــصـــــادرة أمــــــوال عـــــمــــــومــــــيـــــةr كــــــانـت أو لم تــــــكن مــــــحال
لـــلـــتـــبـــيـــيـضr ¦ اخــتـالســـهـــا من الـــطـــرف الـــطـــالبr يـــســـلم
الـــطـــرف اIـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون إلى الـــطـــرف الـــطـــالب
األمـوال احملـجـوزة أو الـتـي تـمت مـصـادرتـهـا بـعـد اقـتـطـاع

منها تكاليف التنفيذ.
2 - يـتم الـتحـويل فـور صـدور حكم نـهـائي في إقـليم

الطرف الطالب.
اIادة اIادة 20

اIصادقة اIصادقة على الوثائق اIدعمةعلى الوثائق اIدعمة

1 - يــقــبل الــطــرف اIــطــلــوب مــنه الــوثــائق اIــدعــمـة
لـطــلب الـتـعـاونr وفـقـا لـلـمـادة 5 من هـذه االتـفـاقـيـةr إذا ¦

التصديق عليها قانونا.
2 - يـــصـــادق قـــانـــونـــا عـــلى كل وثـــيـــقـــة مـــســـتـــعـــمـــلـــة
ألغـراض هذه االتـفـاقـيةr إذا تـبـX أنـها مـوقـعـة أو مطـابـقة
لألصل مـن طـــرف قــــاض أو مــــوظف مــــؤهل لــــدى الــــطـــرف

الطالب.
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Xحررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسخت
أصــلـيـتــX بـالـلــغـتـX الـعــربـيـة واإلجنــلـيـزيــة ولـكل مــنـهـمـا

نفس احلجيّة.

2 -  تطبق هذه االتفاقية :
أ - بالنسبة للمملكة اIتحدة :

- عـــلى اجنــلــتـــراr بالد الــغــالr اســـكــتــلــنـــدا وإيــرلــنــدا
rالشمالية و

- عــلى جـزيـرة اIــانr اجلـزر األجنــلـونـورمــانـديـة وأي
إقــلــيم آخــر تــخــضع عالقــاته الــدولــيــة Iــسـؤولــيــة اIــمــلــكـة
اIـتــحــدةr والــتي �ــوجــبــهـا ¦ تــوســيع هــذه االتــفــاقـيــة عن
طــــــريـق تــــــبـــــــادل اIــــــذكــــــرات بـــــــX األطــــــراف مـع مــــــراعــــــاة
الـتـعـديالت احملـتـمـلـة الـتي اتـفـقت األطـراف عـلـيـهـا وكـذلك
لـــيــتـــمـــكن كـل طــرف مـن هـــذه األطــراف مـن نــقـــضـــهـــا بـــعــد
تــبــلـيـغ الــطــرف اآلخـر بــإشــعــار كــتــابي مــســبق فـي ظـرف

ستة(6) أشهر بواسطة القناة الدبلوماسية.
ب - عـــلـى اجلـــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الــــد{ـــقــــراطـــيـــة

الشعبية.
اIادة اIادة 26

التصـديـقالتصـديـق
يـــــصــــدّق عـــــلى هـــــذه االتــــفـــــاقــــيـــــة طــــبـــــقــــا لـــــلــــقـــــواعــــد

الدستورية لكل طرف.
اIادة اIادة 27

دخول دخول االتفاقية حياالتفاقية حيّز التنفيذز التنفيذ
(30) Xتدخل هذه االتـفاقـية حـيز التـنفـيذ بـعد ثالث 

يوما من تبادل وثائق التصديق.

اIادة اIادة 28
تعديل تعديل االتفاقية ونقضهااالتفاقية ونقضها

1 - يــــجـــوز لــــلــــطـــرفــــX إدخـــال تــــعــــديالت عــــلى هـــذه
االتــفـــاقــيـــة ويــســـري مــفـــعــول الـــتــعـــديالت بــنـــفس شــروط

االتفاقية.
2 - يجوز ألي من الطرفX نقض هذه االتفاقية.

3 - يـــســـري أثـــر هـــذا الـــنـــقض بـــعـــد مــضـي ســـتــة (6)
أشهر من تـاريخ تبـليغ الطـرف اآلخر كـتابيـا بهـذا القرار

عبر الطريق الدبلوماسي.
4 - تــــعـــالج الـــطــــلـــبـــات اIــــقـــدمـــة قـــبـل هـــذا اإلشـــعـــار
الـــكـــتـــابي أو الـــتي ¦ تـــلـــقـــيـــهـــا خـالل ســـتــة (6) أشـــهــر من

تبليغه طبقا لهذه االتفاقية.
5 - تـســري هــذه االتــفــاقــيــة إلى حــX نـقــضــهــا طــبــقـا

لهذه اIادة.
إثـــبــــاتــــا لـــذلـكr وقع مــــفــــوضـــا الــــطــــرفــــX عـــلـى هـــذه

االتفاقية.

   عن حكومــة   عن حكومــة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطيـة الشعبيةالد{قراطيـة الشعبية

الـطيب بلعيـزالـطيب بلعيـز
وزير العدلr حافظ األختاموزير العدلr حافظ األختام

 عن حكومـة عن حكومـة
 اIملكة اIتحدة اIملكة اIتحدة

لبريطانيا العظمىلبريطانيا العظمى
 وإيرلندا الشمالية وإيرلندا الشمالية

جـون رايـد جـون رايـد 
وزيـر الداخليـة وزيـر الداخليـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 466 م مـؤرؤرّخ في خ في 20   ذي ال ذي الـقـعدةعدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 11   دي ديــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــــضــــــمّن الن الــــــــتّــــــصــــــــديق عديق عــــــلـى االتى االتــــــفــــــــاقاقــــــيــــــة اIة اIــــــــتــــــعــــــــلــــــقــــــة
بــــالالــــتــــعـاون الاون الــــقــــضــــائي في اجملائي في اجملــــال اIال اIــــدني والدني والــــتــــجـارياري
بــــX حX حـكــــومومــــة اجلة اجلـمــــهــــوريوريـة اجلة اجلــــزائزائــــريريـة الة الــــدّ{ــــقـراطراطــــيّـة
الالــــشّــــعـبــــيّــــة وحة وحــــكـومومــــة اIة اIــــمــــلـكــــة اIة اIــــتـحــــدة لدة لــــبــــريريـطــــانانــــيـا
العالعـظـمى وإيمى وإيـرلنرلنـدا الدا الـشـمـالياليـةr اIةr اIـوقوقّــعة بعة بـلـنـدن يومدن يوم

11 يوليو سنـة  يوليو سنـة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقـريـر وزيــــر الـدولـةr وزيـر الـشّــؤون

rاخلارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّـالع عـلى االتـفـاقـيــة اIـتـعـلـقــة بـالـتـعـاون
الـــقــــضـــائي فـي اجملـــال اIـــدنـي والـــتــــجـــاري بـــX حــــكـــومـــة
اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة
rتحـدة لبريطانيا العظـمى وإيرلندا الشماليةIملكة اIا

اIوقّـعة بلندن يوم 11 يوليو سنـة 2006.

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :
اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عــلـى االتــفـــاقـــيــة اIـــتـــعــلـــقــة
Xــدنـي والــتــجــاري بــIبــالـــتــعــاون الــقــضـــائي في اجملــال ا
حــكـومــة اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ{ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة
وحكـومة اIـمـلكـة اIـتحـدة لـبريـطانـيـا العـظـمى وإيرلـندا
r2006 ـوقّـــعـة بــلـنــدن يـوم 11 يـولـيــو سـنــةIا rالــشـمــالـيــة
وتــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق

11 ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اIادة اIادة 3
الكفالةالكفالة

1 - ال {ـكن لـكل من الـطـرفـX اIـتـعـاقـدين عـنـد جلـوء

رعــايـا الـطــرف اIـتـعــاقـد اآلخــر إلى جـهـاتـه الـقـضــائـيـةr أن
يـفرض عليـهم تقد¨ أي ضـمان أو كفـالة أو إيداع حتت أية
تسـمية كـانتr إال إذا كانت قـوانينه تـلزم مواطـنيه بذلك

أيضا. 
2 - تــطـبـق أحـكــام الـفــقـرة الــسـابــقــة عـلى األشــخـاص
االعــتــبــاريــة اIــنــشــأة أو اIــرخــصـة وفــقــا لــقــوانــX كل من

الطرفX اIتعاقدين.
اIادة اIادة 4

اIساعدة اIساعدة القضائية القضائية 
1 - يسـتـفيـد رعـايا كـل من الطـرفـX اIتـعـاقدين في

إقـــلــــيم الـــطــــرف اIـــتـــعــــاقـــد اآلخـــرr عــــلى غـــرار مــــواطـــنـــيه
أنــفــســهمr من اIــســاعــدة الــقــضــائــيــةr شــريــطــة احــتــرامــهم

لقانون البلد اIطلوب منه تقد¨ اIساعدة القضائية.
 2 - تــسـلم شـهــادة إثـبـات عــدم كـفـايـة اIــوارد اIـالـيـة

لـلـشـخص طـالب اIـسـاعـدة الـقـضـائـيـةr من قـبل الـسـلـطات
اخملتصة ببـلدهr إذا كانت إقامته أو كـان موطنه في إقليم
أحـد الــطـرفــX اIـتـعــاقـديـن. وتـسـلـم له من �ـثــلـيــات بـلـده
الـدبــلـومـاسـيــة أو الـقـنـصــلـيـةr اخملـتــصـة إقـلـيــمـيـاr إذا كـان

مقيما أو كان موطنه في بلد آخر. 
اIادة اIادة 5

اإلعفاء اإلعفاء من التصديقمن التصديق
تـــعــــفى الــــوثــــائق اIــــرســــلـــة تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام هـــذه
االتـفـاقـيـةr مـن أي شـكل من أشـكـال الــتـصـديق و يـجب أن
تـكــون مــوقـعــة من الــســلـطــة الــتي لــهـا صـالحـيــة إصــدارهـا

وعليها خاتمها الرسمي.
الفصل الفصل الثاني الثاني 

التعاون التعاون القضائي القضائي 

اIادة اIادة 6
نطاق التعاون القضائي نطاق التعاون القضائي 

يــشــمل الــتـعــاون الـقــضــائي تــبـلــيغ وإرســال الـعــقـود
rالــقـضــائــيــة وغــيـر الــقــضــائــيـة وتــنــفــيــذ أعـمــال إجــرائــيـة
كــســمــاع الـشــهــود أو األطــراف أو الــســعي لــلــحــصــول عــلى
مـــشــورة اخلــبــراء أو احلـــصــول عــلى األدلـــة وتــبــادل وثــائق
احلــالـة اIـدنــيـةr وكـذا كل عــمل إجـرائي آخــر يـتم في إطـار
Xحتـــــقــــــــيق قـــــضـــــــائي بـــــنــــــاء عـــــلـى طـــــلب أحــــــد الـــــطـــــرفـــــ

اIتعاقدين.

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائياتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي
في اجملال اIدني والتجاري بيــنفي اجملال اIدني والتجاري بيــن

حكومة حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــةاجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــة
و و حكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا العظمىحكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا العظمى

و إيرلندا الشمالية و إيرلندا الشمالية 

إن حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد{ــقــــراطــيــة
rالشعبيــة مــن جهـة

وحـــكــومــة اIــمـــلــكــة اIــتـــحــدة لــبــريـــطــانــيــا الـــعــظــمى
rوإيرلندا الشمالية مــن جهـــة أخـــرى

Xـــــشـــــار إلـــــيــــــــهـــــمـــــا فـــــيـــــــمـــــا يـــــأتـي "بـــــــالـــــطـــــرفـــــIا
r"تعاقدينIا

- اعـتـبـارا مـنـهـمـا لـلـمــثل الـعـلـيـا اIـشـتـركـة لـلـعـدالـة
rXواحلرية التي تقود الدولت

- ورغــبـــة مــنـــهــمـــا في تــعـــزيــز الـــتــعـــاون الــقـــضــائي
rدني والتجاريIتبادل في اجملال اIا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام أحكام عامةعامة

اIادة األولىاIادة األولى
االلتزام االلتزام بالتعاون القضائيبالتعاون القضائي

يــتــعــهــد الــطــرفــان اIــتــعــاقــدانr بــنــاء عــلي طــلب من
أحـــدهــمـــاr �ــنـح الــتـــعـــاون الــقـــضــائـي اIــتـــبـــادل في اجملــال

اIدني والتجاري.
اIادة اIادة 2

احلماية احلماية القانونيةالقانونية

1 - يــتـمــتع رعـايــا كل من الــطـرفـX اIــتـعــاقـدين في
إقـلـيم الـطـرف اIـتـعـاقـد اآلخـرr بـنـفس احلـمـايـة الـقـانـونـيـة
التي {ـنحهـا Iواطـنيه فـيما يـتعـلق بحـقوقهم الـشخـصية

واIالية. 

 2 - يـتـمـتع رعـايـا كل من الــطـرفـX اIـتـعـاقـدين في

إقـليم الـطرف اIـتعـاقد اآلخـرr بحـرية الـلجوء إلـى اجلهات
القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

3 - تـطـبق الـفـقـرتان 1 و2 من هـذه اIـادة أيـضـا عـلى
Xـرخـصة وفـقـا لقـوانIـنـشأة أو اIاألشـخـاص االعتـبـارية ا

كل من الطرفX اIتعاقدين.



17اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 81
22 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006   م م

6 ) يـــشــار ضـــمن الـــطـــلب في حـــالـــة تــبـــلـــيغ األحـــكــام
القـضائيـةr إلى آجال وطـرق الطعن وفـقا لـتشريع كل من

الطرفX اIتعاقدين.
اIادة اIادة 9

لغـــة لغـــة اIراسلةاIراسلة
يـحــرر طـلب الـتـعـاون الـقـضـائـي والـوثـائق اIـتـعـلـقـة
بهr بـلـغـة الـطـرف اIـتـعـاقـد طـالـب الـتـعـاون ويـكـون مـرفـقا

بترجمة للغة الطرف اIتعاقد اIطلوب منه.

اIادة اIادة 10
مصاريف مصاريف التعاون القضائيالتعاون القضائي

ال يتـرتب عن تنـفيذ الـتعـاون القضـائي استرداد أي
مـصاريف بـاستثـناء أتـعاب اخلـبراء ومـصاريف الـتنـفيذ
rـطـلـوب مـنهIطـبـقـا لـقـانــون الـطـرف ا rوفـقـا لـشــكل خـاص

بناء على طلب الطرف الطالب أو بعد موافقته عليه.

اIادة اIادة 11
إثبات إثبات تبليغ العقودتبليغ العقود

1 - يثبت تـبليغ الـعقود الـقضائـية وغيـر القضـائية

بـوصـل مـؤرخ ومــوقع عـلــيه من اIــرسل إلــيه أو بـواســطـة
شهـادة صـادرة عن الـسلـطـة اIطـلـوب مـنهـا الـتبـلـيغ تـثبت

وقوع التبليغ وطريقته وتاريخه.
2 - إذا تــعــذر الــتـبــلــيغr يــحــاط عـلــمــا بــذلك الــطـرف

اIتعاقد الطالب. 
اIادة اIادة 12

اإلنابات اإلنابات القضائيةالقضائية
تتضمن اإلنابات القضائية البيانات اآلتية :

rأ - اسم السلطة القضائية الطالبـة 
rطلوب مـنها التنفيذIب - اسم السلطة القـضائية ا

rعند االقتضاء
rج - لقب واسم وعنوان وصفة األطراف و الشهود
rطلوب تنفيذهاIد - موضوع الطلب واإلجراءات ا

هـ - األسـئـلـة التـي يجـب طرحـهـا عـلى الـشـهـودr عـند
rاالقتضـــاء

و - أي بـــيــانــات أخــرى ضـــروريــة إلجنــاز اإلجــراءات
اIطلوبة.

اIادة اIادة 13
تنفيذ تنفيذ اإلنابات القضائية اإلنابات القضائية 

1 - إذا طـلب أحـد الـطرفـX اIـتـعـاقديـن تنـفـيـذ إنـابة

قـضـائـية في إقـلـيم الـطـرف اIـتعـاقـد اآلخـرr فـإن تنـفـيـذها
يــتم عـن طــريق الــســـلــطــة الـــقــضــائــيـــة وحــسب اإلجــراءات

اIتبعة لديه.

اIادة اIادة 7
رفض رفض التعاون القضائي التعاون القضائي 

يـرفـض الـطـرف اIــتـعـاقــد الـتـعــاون الـقــضـائي إذا مـا
اعــتـبــر أن من شــأن هـذا الــتـعــاون اIـطــلــوب مـنه اIــسـاس

بسيادة بلده أو أمنه أو نظامه العام.

اIادة اIادة 8
السلطات السلطات اIركزيةاIركزية

Xــركــزيــة من قـــبل الــطــرفــI1 - تــعـــيّن الــســلــطـــات ا

اIتعاقدين.

2 - بـالـنــسـبـة لــلـمـمــلـكـة اIـتــحـدة تـتــمـثل الــسـلـطـات

اIركزية في :
أ - بـالـنــسـبـة إلجنـلـتـرا وبـالد الـغـال : مـسـؤول الـبت

rبالقضايا التمهيدية في محكمة العدل العليا
ب - بـالنـسـبـة السـكـتلـنـدا : دائـرة الـتـنفـيـذ الـعـدلـية

r االسكتلندية
ج � بـالـنسـبـة اليـرلـندا الـشـمـاليـة : مـحـكمـة الـقـضاء

العليا.

3 - بـالـنـسـبـة لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد{ـقـراطـيـة
الشعبيةr تتمثل السلطة اIركزية في وزارة العدل.

4 - تـرسل الـطـلـبـات اIـقـدمـة �وجـب هـذه االتـفـاقـية
مــبـــاشـــرة من الـــســـلــطـــة اIـــركـــزيــة لـــلـــطــرف الـــطـــالب إلى
السـلطـات اIركـزية لـلطـرف اIطـلوب مـنه التـعاون ويـبلغ

كل طرف  الطرف اآلخر بأي تغيير لسلطاته اIركزية.

5 - يــــرفق طــــلب الــــتـــعــــاون الـــقــــضـــائـي بـــالــــوثـــيــــقـــة
مـوضــوع الـتـبـلــيغ من نـسـخــتـX. ويـجب أن يــحـتـوي عـلى

البيانات اآلتية :
rأ ) - اسم السلطة القضائية الطالبة

ب ) - اسم الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة اIـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا
rعند االقتضاء rالتعاون

ج ) - لـقب واسم وصـفـة وجـنـسـيـة ومـوطن أو إقـامة
األطـــراف أو الــــعــــنــــوان اIـــســــجل بــــالــــنـــســــبــــة لألشــــخـــاص

rعنويةIا
د ) - لــــقب واسـم وعــــنــــوان �ــــثــــلـي األطــــرافr عــــنــــد

rاالقتضاء
rرفقةIهـ ) - موضوع الطلب والوثائق ا

ز ) - أي بـيـانـات أخـرى ضـروريـة إلجنـاز اإلجـراءات
اIطلوبة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
االعتراف االعتراف والتنفيذ والتنفيذ 

اIـادة اIـادة 16
االعتراف االعتراف بالعقود الرسمية وتنفيذهابالعقود الرسمية وتنفيذها

1 -  - يـعـلن عن نــفـاذ الـعـقـود الـرسـمــيـة ال سـيـمـا مـنـهـا
الـعـقـود الـتـوثـيـقــيـة في إقـلـيم الـطـرف اIـتـعـاقـد اآلخـر من
طـرف الـسـلطـة اخملـتـصـةr طـبـقـا لـقـانـون الـطـرف الذي يـتم

لديه التنفيذ.
2 - تـقــوم الــسـلــطــة اخملـتــصــة بـالــتــحـقـق فـقط من أن
العقـود تستـوفي الشروط الـالزمة لصـحتهـا وفقا لـقانون
البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام
الـــعــــام لـــلــــطـــرف اIـــتــــعـــاقــــد اIـــطــــلـــوب مـــنـه االعـــتـــراف أو

التنفيذ.
اIادة اIادة 17

االعتراف االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيميةوتنفيذ القرارات التحكيمية
يـعترف الطرفـان اIتعاقدان بـالقرارات التحـكيمية
الـــصـــادرة في إقـــلــيـم أحــدهـــمـــا ويــنـــفـــذانــهـــا وفـــقــا ألحـــكــام
االتفاقية اخلاصة بـاعتماد القرارات التحكيمية األجنبية
وتــنـفــيـذهــا الـتي صــادق عـلــيــهـا مــؤتـمــر األ» اIـتــحـدة في

نيويورك بتاريخ  10 يونيو سنة 1958.

اIادة اIادة  18
تبادل تبادل اIعلومات والوثائقاIعلومات والوثائق

يتـعهـد الطـرفان اIـتـعاقـدان بنـاء على طـلب أحدهـما
بـــتــــبـــادل اIـــعــــلـــومـــات والــــوثـــائق فـي اجملـــال الـــتــــشـــريـــعي

واالجتهاد القضائي.
الفصل الفصل الرابع الرابع 
أحكام أحكام نهـائيةنهـائية

اIادة اIادة 19
التطبيــقالتطبيــق

تطبق هذه االتفاقية :
أ - بالنسبة للمملكة اIتحدة :

- عــلى اجنــلــتــرا وبالد الــغــالr اســكــتــلــنــدا وإيــرلــنـدا
rالشمالية

- عــلى جـزيـرة اIــانr اجلـزر األجنــلـونـورمــانـديـة وأي
إقــلــيم آخــر تــخــضع عالقــاته الــدولــيــة Iــسـؤولــيــة اIــمــلــكـة
اIـــتــحــدة والــتي �ــوجــبــهــا ¦ تـــوســيع هــذه االتــفــاقــيــة عن
طـــــريـق تـــــبـــــادل اIـــــذكـــــرات بـــــX الــــــطـــــرفـــــX مع مـــــراعـــــاة

2 - بــنــاء عـــلى طــلب صـــريح من الــســـلــطــة الـــطــالــبــة
تقوم السلطة اIطلوب منها التنفيذ �ا يأتي :

أ - تــنـفـيـذ اإلنـابـة الـقـضـائــيـة وفق الـشـكل اIـطـلـوب
rبلدها Xإذا كان ذلك غير مخالف لقوان

ب - إعالم الـــســلــطـــة الــطــالـــبــة في الــوقـت اIــنــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطـراف اIـعـنـيـة احلـضـور طـبــقـا لـقـانـون الـبـلـد اIـطـلـوب

منه التنفيذ.

3 - في حـالة عـدم تنـفيـذ الطـلب ترد الـعقـود اIرفـقة
به إلـى الــــطــــرف اIــــتـــــعــــاقــــد طـــــالب االنــــابـــــة مع إخــــطــــاره

بأسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.

اIادة اIادة  14
مثول مثول الشهود واخلبراءالشهود واخلبراء

1 - عنـدما يكـون اIثول الـشخصي لـشاهد أو خلـبير
مــقــيم في إقــلــــيم أحــــد الــطـــرفــX اIـــتــعــاقــدين ضــروريـا
أمـام الــسـلــطــة الـقــضـائــيـة لــلـطــرف اIـتــعـاقــد اآلخـرr تــقـوم
الـسـلـطـة اIـطـلـوب مـنهـا لـلـبـلـد الـذي تـوجـد فـيه إقـامته أو
مـــوطـــنه بــدعـــوتـه إلـى الــرد عـــلى االســـتــدعـــاءات اIــوجـــهــة

إليه.

2 - في هـــــذه احلـــــالـــــةr تـــــمـــــنـح مـــــصـــــاريف الـــــســـــفـــــر

وتـعــويـضــات اإلقــامـة لــلـشــاهـد أو اخلــبــيـرr من مــوطـنه أو
محل إقامتهr حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في
الــدولــة الـــتي ســيــتم فـــيــهــا الــســمــاع. وتـــشــمل مــصــاريف
الـسـفـرr تـذكـرة الـطــائـرة ذهـابـا وإيـابـا إلى اIـطـار األقـرب
Iقر اجلهة القـضائية التي {ثل أمامها الشاهد أو اخلبير.
وبـناء على طـلب هذا األخـير تـضمن الـسلطـات القـنصـلية
لــلـطـرف اIــتـعـاقــد الـطـالب تــذكـرة الـســفـر أو تـسـبــيـقـا عن

اIصاريف اIرتبطة بذلك.

3 - وفي حـــــالــــة عــــدم اIــــثـــــولr ال تــــتــــخــــذ الـــــســــلــــطــــة
اIطلوب منهـا التنفيذ ضد األشخاص اIتخلفX أي إجراء

ردعي.

اIادة اIادة 15
تسليم تسليم العقود  وتنفيذ اإلنابات القضائيةالعقود  وتنفيذ اإلنابات القضائية

من قبل اIمثليات الدبلوماسية أو القنصليةمن قبل اIمثليات الدبلوماسية أو القنصلية

{ـكن لكل طرف متـعاقد تسلـيم العقود الـقضائية أو
غـيـر الـقضـائـيـة إلى رعـاياه أو الـقـيـام بـسمـاعـهم مـبـاشرة
عن طــريق �ـثــلـيــاته الـدبــلـومــاسـيــة أو الـقــنـصــلـيــة طـبــقـا

لقانون كل من الطرفX اIتعاقدين.
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- وبــــعـــــد االطّالع عـــــلى االتـــــفــــاق اIـــــتـــــعــــلق بـــــتـــــنــــقل
األشـــخـــاص وإعـــادة الــــقـــبـــول بــــX حـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــة
اجلــزائـــريّــة الــدّ{ــقــراطــيّـــة الــشّــعــبــيّــة وحـــكــومــة اIــمــلــكــة
اIـتحدة لبريـطانيا العظـمى وإيرلندا الشـماليةr اIوقّـع

بلندن يوم 11 يوليو سنـة 2006.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولـى :ة األولـى : يصــدّق على االتـفـاق اIتـعـلق بتـنقل
األشـــخـــاص وإعـــادة الــــقـــبـــول بــــX حـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــة
اجلــزائـــريّــة الــدّ{ــقــراطــيّـــة الــشّــعــبــيّــة وحـــكــومــة اIــمــلــكــة
اIتحـدة لبريـطانيا الـعظمـى وإيرلندا الـشمالـيةr اIوقع
بـلــنــدن يـوم 11 يــولـيــو ســنــة r2006 ويــنـشــر في اجلــريـدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
11 ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتــفاق يتعلق بتنقل األشخاص وإعادة القبول بيــناتــفاق يتعلق بتنقل األشخاص وإعادة القبول بيــن
حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــةحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــة

وحكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا وحكومة اIملكة اIتحدة لبريطانيا العظمىالعظمى
وإيرلندا الشماليةوإيرلندا الشمالية

إن حـكـومـة اجلـمـهـوريــــة اجلـزائـريـة الـد{ـقـــراطـيــــة
rالشعبيــة مــن جهـــة

وحـــكــومــة اIــمـــلــكــة اIــتـــحــدة لــبــريـــطــانــيــا الـــعــظــمى
rوإيرلندا الشمالية مــن جهـــة أخـــرى

.«Xشار إليهما فيما يأتي «بالطرفIوا

- رغـبـة مـنهـمــــا فـي تـطــويــر وتـعـزيـز الـعـــالقـــات
rالقــائمـــة بيــن البلـديــن

- وحـــرصــا مــنـــهــمـــا عــلى حتـــســX وضـــعــيــة وحـــمــايــة
حـقـوق مـواطـني الـبـلـدين اIــقـيـمـX بـصـفـة قـانـونـيـة فـوق

rتراب البلد اآلخر

- و رغـبـة مـنـهـمـا في حتـسـX الـكـيـفـيـات اIـنـصوص
Xعــــلـــيــــــهـــا فـي حـــركــــــة األشــــــخـــاص وإعـــــادة قـــبــــولــــهم بـــ
الـــــبــــلـــــدين في إطـــــار احــــتـــــــرام احلــــقـــــــوق والــــضـــــمــــانــــات
اIــــنــــصـــوص عــــلــــيــــهــــا في قــــوانــــيـــنــــهــــمــــا الــــداخــــلـــيــــة وفي
االتــفــاقــيـات الــدولــيــة وال ســيــمــا تـلـك اIـرتــبــطــة بــحــقـوق

rXصادق عليها من قبل الطرفIاإلنسان ا

الـتـعديالت الـتي اتفـقا عـلـيهـا الطـرفـان ليـتمـكن كل طرف
مــنــهــمــا من إنــهــاء الــعــمـل بـهــا بــعــد تــبــلــيـغ الــطــرف اآلخـر
بــإشـــعـــار كــتـــابي مـــســـبق في ظـــرف ســـتــة ( 6 ) أشـــهــر عن

طريق القناة الدبلوماسية.
ب - عـــلى اجلــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريــــة الـــد{ــــقـــراطــــيـــة

الشعبية.
اIادة اIادة  20

التصديق التصديق والدخول حيوالدخول حيّز التنفيذز التنفيذ

1 - يــصـــدق عــلـى هــذه االتـــفــاقـــيــة طـــبــقـــا لإلجــراءات

الدستورية النافذة لدى الطرفX اIتعاقدين.
2 - تــدخل هــذه االتــفـاقــيـة حــيّــز الـتــنــفـيــذ في الــيـوم
الثالثX ( 30 ) ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

3 - تـبـقى هـذه االتـفـاقيـة سـاريـة اIـفـعول إلـى تاريخ

rو{ـكن كل طرف مـتعاقـد نقـضها في أي وقت rغيـر محدد
بــعـد إخــطـار كـتــابي مـســبق �ـهـلــة سـتـة ( 6 ) أشـهــرr يـبـلغ

إلى الطرف اIتعاقد اآلخر عبر القناة الدبلوماسية.
إثـــبـــاتــا لـــذلكr وقـع مــفـــوضـــا احلـــكــومـــتـــX عـــلى هــذه

االتفاقية.
حـــــــــررت بـــــلــــنـــــدن في 11 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 من
نسختX أصليـتX باللغــتX العـربيـة واإلجنليزيةr ولكل

منهما نفس احلجيّة.

   عن حكومــة   عن حكومــة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطيـة الشعبيةالد{قراطيـة الشعبية

الـطيب بلعيـزالـطيب بلعيـز
وزير العدلr حافظ األختاموزير العدلr حافظ األختام

 عن حكومـة عن حكومـة
 اIملكة اIتحدة اIملكة اIتحدة

لبريطانيا العظمىلبريطانيا العظمى
 وإيرلندا الشمالية وإيرلندا الشمالية

جـون رايـد جـون رايـد 
وزيـر الداخليـة وزيـر الداخليـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 467 م مـؤرؤرّخ في خ في 20   ذي ال ذي الــــقـعـدةدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 11   دي ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــــة ةIا I1427 ا عــــــــــام ام 
يــــتــــضــــمّن الن الــــتّــــصــــديق عديق عــــلى االتلى االتــــفــــاق اIاق اIــــتــــعــــلق بلق بــــتــــنــــقلقل
األشاألشـخـاص وإعاص وإعـادة الادة الــــقـبـول بول بـX حX حـكـومومـة اجلة اجلـمـهـوريوريّـة
اجلزائاجلزائـريريّـة الدة الدّ{ـقـراطيراطيّـة الة الـشّـعبعبـيّـة وحكة وحكـومومـة اIمة اIمـلـكةكة
rيةrـتحتحـدة لدة لـبـريريـطـانيانيـا الا الـعـظـمى وإيمى وإيـرلرلـندا الندا الـشـمـالالـيةIاIا

اIوقاIوقّـع بلندن يوم ـع بلندن يوم 11 يوليو سنـة  يوليو سنـة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـنـاء عــلى تـقـريــر وزيــــر الـدولـةr وزيـر الـشّــؤون

rاخلارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
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