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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

اتفــاق يتعلقاتفــاق يتعلق
 بالتعــاون القضــائي  بالتعــاون القضــائي في اجملال اجلزائيفي اجملال اجلزائي

بX بX حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ{قراطي{قراطيّة ة الشالشّعبيعبيّة

وحكومة وحكومة الكنفدرالية السويسريةالكنفدرالية السويسرية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعـبـيّـةr  وحــكـومـة الـكــنـفـدرالـيــة الـسـويـســريـةr اIـشـار

r"Xإليهما فيما يأتي بـ"الطرف

- حـــرصـــا مـنـهـمـا عــلى تـدعـــيم الـعـالقـات الـقـــائـمــة
rالبلديـن Xبـ

- واعتـبـارا مـنهـمـا لألهـمـية اخلـاصـة الـتي تولـيـانـها
لـــتـــطـــويــــر تـــعـــاون مـــتــــبـــادل قـــصـــد الـــوقــــايـــة من اإلجـــرام

rومكافحته

- واحـتـرامــا مـنـهـمـا لالتـفـاقـيـات الـدولـيـة الـتي يـعـد
rوكذا التشريعات اخلاصة بهما rفيها Xبلداهما طرف

- ورغـبـة مــنـهـمــا في تـشــجـيع تـدعــيم عالقـتــهـمـا في
rمـــجــــال مـــكــــــافـــحـــة جــــــمـــيع أشــــكـــال اإلجـــرام والــــتـــعـــاون
بـــفـــعــــالـــيـــة أكــبـــرr فـي الـــبــحـث عن اجلـــرائم ومـــتـــابـــعـــتـــهــا

rوقمعها
- وتعبيرا منـهما بصفة مشتركة عن إرادتيهما في

rتكثيف التعاون القضائي في اجملال اجلزائي

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
منح التعاون القضائيمنح التعاون القضائي

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الشّـعبـيّة وحكـومة الكـنفدرالـية السـويسريـة اتفقـتاr على
أســاس اIــعــامـــلــة بــاIــثلr وطــبـــقــا لــلــقــانـــون الــوطــني لــكل
مـنهماr عـلى تبادل الـتعاون القـضائي اجلزائي على أوسع
نــطـــاق �ــكنr في أي حتـــقــيق أو إجـــراءr يــتــعــلـق بــاجلــرائم
الـتي يــكـون قـمـعـهـا مـن  اخـتـصـاص الـسـلــطـات الـقـضـائـيـة

للدولة الطالبة.

5 - يــــتــــبـــــادل الــــطــــرفـــــان عن طــــريـق نــــفـس الــــقــــنــــاة
اIـعــلـومــات اIـتــعـلّــقـة بــتـعــلــيق االتـفــاق احلـالي وكــذا إعـادة

سريان مفعوله من جديد.

Xـفـوّضـان لـكال الـطـرفIـمـثالن اIوقّع ا rإثـبـاتـا لـذلك
على هذا االتفــاق.

Xحرّر بـاجلـزائر في 3 يونـيو سـنة 2006 في نسـخت
بـــالـــلّـــغـــة الـــعــربـــيّـــة والـــفـــرنـــســيـــةr ولـــهـــمـــا نـــفس احلـــجـــيــة

القـانونيـة.

عن حكومــةعن حكومــة

اجلمهورياجلمهوريّة ة اجلزائرياجلزائريّة
الدالدّ{قراطي{قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

السالسّيد يد محمد بجاويمحمد بجاوي
rوزير الدولةrوزير الدولة

وزير الشؤون اخلارجيوزير الشؤون اخلارجيّة

عن اجمللــسعن اجمللــس

الفدرالي الفدرالي السويسريالسويسري
السالسّيدة ميشلX كاIي - راييدة ميشلX كاIي - راي

rستشارة الفدراليةIاrستشارة الفدراليةIا
رئيسة القسم الفدراليرئيسة القسم الفدرالي

للشؤون اخلارجيللشؤون اخلارجيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 473 م مـؤرؤرّخ في خ في 20   ذي ال ذي الـقـعدةعدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 11   دي ديــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــــمّن الن الــــــــتّــــــصــــــــديق عديق عــــــلـى االتى االتــــــفــــــــاق باق بــــــX حX حــــــــكــــــومومــــــة
اجلاجلــــمــــــهــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــزائزائــــريريّــــــة الة الــــدّ{ــــــقــــراطراطــــــيّــــة الة الــــــشّــــعــــــبــــيــــة
وحوحـكـومومـة الة الـكنكنـفـدرالدرالـيـة الة الـسـويسويسـريريـة حة حـول الول الـتـعاونعاون
القضالقضـائي في اجملال اجلزائيr اIائي في اجملال اجلزائيr اIـوقوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 3

يونيو سنة يونيو سنة 2006. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بنـاء على تـقـريــر وزيـر الـدّولــةr وزيـر الشّؤون

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

- وبعـد اإلطالع على االتـفاق بـX حكومـة اجلمـهوريّة
اجلـزائـريّـة الـدّ{ـقراطـيّـة الـشّـعبـيـة وحـكـومـة الكـنـفـدرالـية
rالـسـويـسريـة حـول الـتـعاون الـقـضـائي في اجملـال اجلزائي

r2006 وقّع باجلزائر في 3 يونيو سنةIا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يـــصــــدّق عـــلى االتــــفـــاق بـــX حــــكـــومـــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ{ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيــة وحـكـومـة
الــكـنــفـدرالـيــة الـسـويــسـريــة حـول الـتــعـاون الـقــضـائي في
r2006 ـوقّع بـاجلـزائـر في 3 يـونـيـو سـنـةIا rاجملـال اجلـزائي
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
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د) تعيX دقـيق وشامل قدر اإلمكـانr للشخص محل
الدعوى اجلزائية متى كان معروفا.

3 - قــصـد الــتـمــكن من حتـديــد الـطــبـيــعـة الــقـانــونـيـة
للجر{ةr يرفق طلب التعاون القضائي �ا يأتي :

أ) بــيــان مــوجـــز عن الــوقــائـع األســاســيــةr كـــالــتــاريخ
واIــكـان والــظـروف الــتي ارتـكــبت فـيــهـا اجلــر{ـة اIــوجـبـة
للـدعـوى اجلـزائـيـة في الـدولـة الـطـالـبـةr إالّ إذا تـعلـق األمر

rبطلب تبليغ
ب) نـص األحــكـــام الـــقـــانــونـــيـــة اIـــطــبـــقـــة في الـــدولــة

الطالبة.
اIاداIادّة ة 6

اإلعفاء من التصديق واIصادقةاإلعفاء من التصديق واIصادقة

تــعـفـى الــوثــائق الــرّســمـيّــة اIــرســلــةr تــطــبــيــقــا لــهـذا
االتفاقr من أي إجراء للتصديق أو اIصادقة.

اIاداIادّة ة 7
اللغــاتاللغــات

يـحرّر طـلب الـتـعـاون الـقـضـائي والـوثائق واألوراق
اIـدعـمــة لـه بـــلـغــــة الـدولـــة الــطـــالـبــةr وتــرفق بـتـرجـمـة

إلى اللغة الفرنسية.

اIاداIادّة ة 8
تواجد أشخاص مشاركـX في اإلجـراءتواجد أشخاص مشاركـX في اإلجـراء

بالبلد اIطلوب منه التعاونبالبلد اIطلوب منه التعاون
1 - تـعـلم الـسـلـطـات اخملـتـصـة لـلـدولـة اIـطـلـوب مـنـهـا
rبنـاء على طلب صريح منها rالسلـطات الطالبة rالتعاون

بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون القضائي.

2 - {ـكن لـلـســلـطـات واألشـخـاص اIــعـنـيـX احلـضـور
خالل تــنــفــيــذ طـلـب الــتـعــاون الــقــضــائيr �ــوافــقــة الــدولـة
اIـــطــلــوب مـــنــهـــاr وحــسب الـــشــروط الــتـي حتــدّدهــا طـــبــقــا

لتشريعها الوطني.
اIاداIادّة ة 9

االستعمال االستعمال احملدوداحملدود
تــســتــعـمـل اIـعــلــومــات اIـتــحــصل عــلــيــهـاr عـن طـريق
الـتـعــاون الـقـضـائيr وفــقـا لـلـشـروط الــتي حتـددهـا الـدولـة

اIطلوب منها التعاون.

اIاداIادّة ة 10
اIصــاريف اIتعلقــة بتنفيذ طلب التعاون القضائياIصــاريف اIتعلقــة بتنفيذ طلب التعاون القضائي

r1 - ال يـسـتدعـي تـنـفـيذ طـلـب الـتـعـــاون الـقـضـــائي
rدفع أية مـصـاريف. لكن عـلى الدولـة الـطالـبة rفي األصل

اIاداIادّة ة 2
حقوق االنسـانحقوق االنسـان

يـــطـــبق الـــطـــرفــــان هـــذا االتـــفـــاقr في إطـــار احـــتـــرام
االلـتزامـات اIنصـوص علـيهـا في اآلليـات الدولـية حلـماية
حـقـوق اإلنسـانr الـتي يعـدّ كالهـما طـرفـا فيـهـاr وخصـوصا
تلك اIـنـصـوص علـيـها في الـعـهـد الدولي لـلـحـقوق اIـدنـية

والسياسية اIؤرّخ في 16 ديسمبر سنة 1966.

اIاداIادّة ة 3
نطاق التعاون القضائينطاق التعاون القضائي

1 - {ـــتـــد نـــطـــاق الـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائي إلـى األفـــعــال
والــتــدابـــيــر اIـــتــخــذةr طـــبــقـــا لــلــقـــانــون الـــوطــني لـــلــدولــة
اIـــطــلــوب مــنـــهــا الــتـــعــاونr بــخــصـــوص إجــراء جــزائي في

rالدولة الطالبة

2 - {كن أن تشمل أعـمال التعاون القضائيr تبليغ
الـوثــائق أو الــبـحث عن أدلــة اإلثـبــاتr أو تـســلـيم اIــلـفـات
والــوثـــائقr إضــافـــة إلى إجــراءات أخـــرى لــلـــتــعـــاونr الــتي

.Xيسمح بها التشريع الوطني لكلتا الدولت

اIاداIادّة ة 4
طريقة اIراسلةطريقة اIراسلة

1 - يـرسل طــلب اIـسـاعــدة الـقــضـائـيــة عـبـر وزارتي
العدلr أو عند الضرورةr عبر الطريق الدبلوماسي.

2 - يــــوجه طــــلب الــــتـــعــــاون الـــقــــضـــائـيr بـــالــــنـــســــبـــة
لسويسراr إلى الديوان الفدرالي للقضاءr التابع للدائرة
الـفـدرالـيـة لـلـقـضـاء والـشـرطـةr وبـالـنـسـبـة لـلـجـزائـرr إلى
اIـديريـة الـعـامـة لـلشـؤون الـقـضـائـية والـقـانـونـيـة بوزارة

العدل.
كل تــــغــــيــــيــــر في الــــهــــيــــئــــة لــــدى أي طــــرف يــــعــــلم به

الطــرف اآلخــر.
3 - في حــــالــــة االســـتــــعـــجــــالr {ـــكـن أن يـــرسـل طـــلب
الـــتـــعـــاون الـــقــضـــائـي مــســـبـــقـــاr عـــبـــر اIــنـــظـــمـــة الـــدولـــيــة

للشـرطـة اجلنائية.
اIاداIادّة ة 5

شكل ومحتوى طلب التعاون القضائيشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي

1 - يقدم طلب التعاون القضائي كتابيا.
2 - ويتضمن على اخلصوص البيانات اآلتية :

rأ) اسم السلطة القضائية التي صدر عنها
rب) موضوع وأسباب الطلب

rجـ) التكييف القانوني للوقائع
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2 - يـجــوز ألحـد الـطـرفـX نـقض هـذا االتـفـاق في أي
وقتr بـتوجـيه تـبلـيغ بـالـنقض عـبـر القـنـاة الدّبـلـوماسي.
يـــســـري الـــنـــقض بـــعـــد مـــضي ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ

استالم التبليغ.

Xحرّر بـاجلزائر في 3 يونـيو سـنة 2006 في نسـخت
بـالـلّغـتـX العـربـية والـفـرنسـيـةr ولـلنـصـX نفس احلـجـيــة

القانونية.

rــــطـــلـــوب مـــنـــهـــا الـــتـــعــــــاونIبـــنـــــاء عـــلـى طـــلب الـــدولـــــة ا
تـســديـــد اIـصـاريف اIـذكـورة أدنـــاه فـقطr واIـتـرتـبـة عن

تنفيذ هذا الطلب :
rمصاريف السفر ونفقات الشهود rأ) تعويضات

ب) أتعابr مصاريف السفر ونفقات اخلبراء.

2 - إذا اتــضح أن تـــنــفــيــذ طــلب الـــتــعــاون الــقــضــائي
سـتـتـرتب علـيه مـصـاريف ذات طـبـيعـة اسـتـثنـائـيـةr تـعلم
الــدولــة اIــطــلــوب مــنــهــا الــتــعــاون الــدولــة الــطــالــبــة بــذلك

لتحديد الشروط التي سيخضع لها تنفيذ هذا الطلب.

اIاداIادّة ة 11
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذ والنقضنفيذ والنقض

(60) X1 - يــدخل هـــذا االتــفــاق حـــيّــز الــتّـــنــفــيـــذ ســتــ
يــومــا بــعــد الــتــاريخ الــذي يــبــلغ فــيـه الــطــرفــان بــعــضــهــمـا

بعضا عن إتمام اإلجراءات الدستورية اخلاصة بهما.

عن حكومــةعن حكومــة

اجلمهورياجلمهوريّة ة اجلزائرياجلزائريّة
الدالدّ{قراطي{قراطيّة ة الشالشّعبيعبيّة

السالسّيد يد محمد بجاويمحمد بجاوي
rالدولةrوزير وزير الدولة

وزير وزير الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة

عن اجمللــسعن اجمللــس

الفدرالي السويسريالفدرالي السويسري
السالسّيدة ميشلX كاIي - راييدة ميشلX كاIي - راي

rستشارة الفدراليةIاrستشارة الفدراليةIا

رئيسة القسم الفدراليرئيسة القسم الفدرالي
للشؤون اخلارجيللشؤون اخلارجيّة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
rـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيــر الـعـدلIوا
حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســيـــيــر �ـــوجب قــانــون

r2006 الية لسنةIا
يرسم يرسم ما يأتي : ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــغـى من مــــيــــزانـــيـــــة ســــــنـــة 2006
اعــــتــــــمـــــاد قـــــدره ثـــالثــــة مـاليــــX ديــــــنـــــار (3.000.000 دج)
Xمــقــيّد في مـيـزانـية تـسـييـــر  وزارة الـعدل وفي الـبـاب

اIبينX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Iــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قـــدره ثـــالثــة ماليــX ديـــنـــار (3.000.000 دج)  يـــقــــيّـــد في
ميزانيـة تـسيير  وزارة العدلr الـفـرع الثاني - اIديرية
الـــعــامـــة إلدارة الـــســجـــــون وإعــــادة اإلدمـــاج وفــي الـــبــاب
رقــم 37-21 "إدارة الـسـجون - نـفـقات تـنـظيم اIـؤتـمرات

واIلتقيات".
اIـاداIـادّة 3 :  :  يـكــلّف وزيـر اIـالـيـة ووزيـر الـعـدلr حـافظ
األخــتــامr كــلّ فــيــمــــا يــخــصّــهr بــتــنــفــيــــذ هــــذا اIــرســـوم
الـــــذي يـــنــــشــــر في اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّـــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ{قراطية الشّعبيّة. 
حـرّر بــاجلـزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق

19 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذييذيّ رقم  رقم 06 -  - 478 مؤر مؤرّخ في خ في 28   ذي ال ذي الـقعدةقعدة
r2006 ــــــــــــوافـق وافـق 19   دي ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر  ر  ســــــــــــنــــــــــــة ةIا I1427 ا عــــــــــام ام 
يـتـضـمّن نقل اعن نقل اعـتـمـاد في مياد في ميـزانزانـيـة تسة تسـيـير وزارةير وزارة

العدل.العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورr ال ســـيّـــمــا اIـــادّتــان 85- 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـم 06-27 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1426 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة 2006
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