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- رغبة منـهما في احلفـاظ على الروابط التي جتمع
بـY الـبـلـديــن وتـقــويـتـهـــاt وبـاخلـصــوص دعـم عالقـاتـهـمـا
في مـــيـــدان الــتـــعــــاون الـــقـــانــــوني والـــقـــضـــائي بـــيــنـــهـــمــا

tكـافحـة اإلجرام بكـل أشكالهH

- ورغــبــة مـــنــهــمـــا في إقــامــــة الــتــعــــاون في مــيــدان
tYتسلـيم اجملرم

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

االلتـزام بالتسليمااللتـزام بالتسليم

يــتــعـهــد الــطــرفـــان بــتـســلــــيم األشـخــاص اHــوجـودين
(YالحــــقــــHا) YـــتــــابـــعـــــHوا Yفــــوق إقـــلـــــيم أحــــد الـــطـــــرفــــ
قـــضــــائـــيـــا من أجـل جـــر�ـــة أو اHـــبــــحـــوث عـــنـــهم من أجـل
تــنــفـــيــذ عـــقــوبــة ســـالــبـــة لــلــحـــريــة صـــادرة عن الــســـلــطــات
الـقــضــائــــيـة وذلـك وفـقــــا لـلــقــواعـــد والــشـــروط احملـــددة

في هـذه االتفـاقـية.

اHاداHادّة ة 2

شروط التسليمشروط التسليم

يخضـع للتسلـيم :

أ) األشـخــــاص اHــتــابـعــــون (اHالحــقـــــون) قـضـــائـــيــا
Yالــطـــرفــ Yمـن أجــل جــــرائم مــعــــاقب عـــلــيـــهــا فـي قــوانـــ
بعـقــوبــة سـالبــة لـلحــريــة Hـدة ال تـقــل عـن سنــة واحــدة

tأو بعقـوبـة أشـد

ب) األشـــخـــــاص الـــذين يـــرتـــكـــبـــون جــــرائم يـــعــــاقب
عــلـــيــهـــا الـــطــــرف اHـــقــــدم إلـــيــه الــطـــلب والــذيـن حـــكــمت
عـليـهـم محـــاكم الدولـــة الطـالبــة بعـقوبــة ستـة (6) أشـهر

عـلى األقــل.

اHاداHادّة ة 3

رفض طلب التسليمرفض طلب التسليم

1 - ال يجوز التسليم في احلاالت اآلتية :

أ) إذا كـان الـشـخص اHـطـلـوب تـسـلـيـمه من مـواطـني
الطرف اHـطلوب مـنه التـسلـيم ويـعتـد في ذلك باجلنـسية
وقت ارتــكـــاب اجلــر�ــةt ويـلــتــزم  كـل من الــطــرفــY بــنـاء
tعـــلى طـــلب الـــطـــرف اآلخــــر أن يـــبـــادر طـــبـــقـــا لــقـــوانـــيـــنه
بـــاتــــخــــاذ اإلجــــراءات اجلـــــزائــــيـــة ضــــد أي من مـــواطــــنــــيه

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-256 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يــــتـــــضــــمّن  tيــــتـــــضــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اH1436 ا

Yبــ Yالـــتـــصــديـق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـلــيـم اجملـــرمـــYبــ Yالـــتـــصــديـق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـلــيـم اجملـــرمـــ
حــكــومـــة اجلــمــهـــوريحــكــومـــة اجلــمــهـــوريّــة اجلـــزائــــريــة اجلـــزائــــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطــي�ـــقـــراطــيّـــةـــة
الــــشالــــشّـــعــــبــــيـــعــــبــــيّــــة وحــــكـــومـــــة دولــــة الــــكـــويـتt اHـــوقــــة وحــــكـــومـــــة دولــــة الــــكـــويـتt اHـــوقّــــعـــةــــعـــة

باجلزائر بتاريخ باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون
tاخلارجيّة والتعـاون الدولي

tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

Yبـ Yوبـعــد االطّالع عــلى اتـفــاقـيــة تـسـلــيم اجملــرمـ -
حـكومـة اجلـمهــوريّـة اجلــزائـريّــة الدّ�ـقــراطيّــة الشّـعبـيّـة
وحـكـــومــة دولــة الــكـويـتt اHـوقّــعــة بـاجلـــزائـر بــتـاريخ 12

t2010 أكتوبـر سنـة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Yـادّة األولى : ة األولى : يـصـدق على اتـفـاقيـة تـسلـيم اجملـرمHـاداHا
بـــY حـــكــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــقــــراطـــيّـــة
الـشّـعـبــيّــة وحـكــومــة دولــة الـكـــويتt اHـوقّـعـــة بـاجلـــزائـر
بـــتــاريخ 12 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة t2010 وتـــنـــشــــر في اجلـــريـــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Yاتفـاقية تسليم اجملرمYاتفـاقية تسليم اجملرم

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّـــة وحــكـــومـــة دولــــة الــكــــويت ويــشـــار إلــيــهــمــــا

t"Yفيمــا بعـد بـ"الطـرف
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يــكـــون قـــد ارتـكـب عـلـى إقـلــــيم الــطــــرف اآلخــــر جـــر�ـــة
¨ــا يـجـوز فـيـهـا الــتـسـلـيمt ولـهـذا الــغـرض تـرسل اHـلـفـات
واHـسـتـندات واألشـيـاء اHـتـعـلـقـة بـاجلـر�ـةt ويـبـلغ الـطرف

tطالب التسليم علما �آل طلبه

ب) إذا كانت اجلر�ة قـد ارتكبت على إقـليم الطرف
tطلوب منه التسليمHا

ج) إذا كــــانـت الـــدعــــوى اجلــــزائــــيــــة أو الــــعــــقــــوبــــة قـــد
انـقـضت حـسب تـشـريـع أي من الـطـرفـY سـواء بـالـتـقـادم

tأو ألسباب أخـرى

د) إذا كــان الــشــخص اHــطــلــوب تــســلــيـمـه قــد سـبــقت
مــحــاكــمــته عــن اجلـــر�ـــة اHــطــلـــوب تــســلــيــمـه من أجــلــهـــا
وحكـم ببـراءتـه أو بـإدانـتـهt واستـوفى الـعـقـوبــة احملـكــوم

tبها أو كان يجري تنفيذها في شأنه

ذا كــــان الـــــشــــخص اHـــــطــــلــــوب تـــــســــلــــيـــــمه رهن هـ) إ
التـحـقيـق أو احملاكـمـة في الدولـة اHـطـلوب إلـيـهـا التـسـليم

tطلوب تسليمه من أجلهاHعن ذات اجلر�ة ا

و) إذا كــانت اجلــر�ــة اHــطــلــوب من أجــلــهــا الــتــسـلــيم
مــعـــتــبــرة في نـــظــــر الــطــــرف اHــطـــلـــوب مــنـه الـــتــســلـــيم
جـر�ـة سياسيـة أو مرتبطة بـجر�ة سياسـيةt وال يعتبر
من قـــبـــيل تـــلك اجلـــــرائم جــــر�ـــــة اإلرهـــــاب أو االعـــتــداء
عـلى رئـيـس دولـة أحـد الــطـرفـY أو ولـي الـعـهــد بـالـنــسـبـة

tلدولـة الكـويت

ز) إذا كـانت اجلـر�ـة قـد وقـعت خـارج إقـلـيم الـطرف
طــالب الــتــســـلــيم ولم يــكن قــانــون الــطــرف اHــطــلــوب مــنه
الـتـســلـيم يــسـمح بـاتــخـاذ إجـراءات جــزائـيــة عن مـثل هـذه

tفي نفس هذه احلالة tاجلر�ة

ي) اجلـرائم العسكـريـة احملضة.

t2 - ال يــــــرفـض الـــــتــــــســــــلــــــيـم في مــــــيــــــدان الــــــرســـــوم
والــضــرائب واجلــمــاركt والــصـــرف بــدعــــوى أن الــقــانــون
في الــطـرف اHــطــلــوب مـنـه الـتــســلــيمt ال يـنـص عـلـى نـفس
أنـواع الرسـوم والـضرائبt أو لـكـون التـنظـيم في مـيدان
الــرســـوم والـضــرائبt واجلـمـــاركt والـصــــرف مـخـتـلـفـــا

عـن التنظيم اجلاري به العمل في الطرف الطالب.

3 - إذا ¬ رفض طـلب التـسليمt فـيجب عـلى الطرف
اHطلوب مـنه أن يخطر الطرف الطالب بذلك وأن يوضح

له أسباب هذا الرفض.

اHاداHادّة ة 4

تقد¢ طلب التسليم تقد¢ طلب التسليم 

1 - يـــقــــدم طــــلب الــــتـــســــلــــيم كــــتــــابـــيــــا ويــــوجه عــــبـــر
الــــقـــنــــوات الـــدبــــلــــومـــاســـــيـــةt ويــــجب أن يــــتــــضـــمـن طـــلب
الــتـســلـــيم اسم الــشــخص اHــطـلــوب تــســلـيــمهt وجــنــســيـته
ومـــعــلـــومـــات عن مـــوطـــنه أو إقــامـــته وبـــيـــان عن اجلـــر�ــة

وتكييفها القـانـوني.

2 - يــــــــجـب أن يــــــــــرفــــق بــــــــطــــــــــلب الـــــــــتــــــــســــــــلـــــــــــــيم
اHستنــدات اآلتـية :

أ) صورة رسميـة من أمر القبض الصادر عن سلطة
قــــضـــائـــيـــة مع بــــيـــان مـــفـــصّـل عـن ظـــروف ونـــوع اجلـــر�ـــة
وتكيـيفهـا القانـونيt وذلك في حالـة طلب متـعلّق �تـابعة
(�الحــقــة) قــضــائـيــةt وصــورة رســمــيـة مـن احلـكـم الـواجب
tالـتـنــفـيـذ فـي حـالــة طــلب احملـكـــوم عـلــيـه لـتـنــفـيـذ عــقـوبـة
tـراد تـنــفـيـذه صـدر غــيـابـيـاHوفي حـالــة مـا إذا كـان احلــكم ا
إرفـاق النصوص القـانونية الـتي تبيح الطـعن باHعارضة

tأو االستئناف أو غيرهما من وسائل الطعن

tاجلــزائــيــة لـدى الــطــرف الــطـالب Yب) نص الــقــوانـ
tوالذي تعتبر الواقعة جر�ة �قتضاها

ج) وصف الــشــخص اHــطــلــوب تــســلـيــمـهt وبـصــمــاته
tوصورته إن أمكن

د) أيـة مـعـلـومـات أخرى قـد تـسـاعـد فـي حتـديـد هـوية
الشخص اHطلوب تسليمه.

اHاداHادّة ة 5

معلومات تكميليةمعلومات تكميلية

1 - يـجـوز لـلـطـرف اHـطـلـوب مـنه الـتـسـلـيمt إذا رأى
tقدمـة تدعيمـا لطلب التـسليم غيـر كافيةHعلـومات اHأن ا
بـالنظر إلى تشـريعه اHتعـلّق بتسلـيم اجملرمtY أن يطلب

معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها.

2 - إذا كـــــان الــــشـــــخص اHـــــطـــــلــــوب تـــــســــلـــــيـــــمه رهن
احلـبسt وكانـت اHعـلومـات التـكمـيلـية اHـقدمـة غيـر كافـية
أو لم تـصل في اHهـلة احملـددةt يجـوز اإلفراج عن الـشخص
اHطلوب تسـليمه غير أن هذا اإلفراج ال يحول دون تقد¢

الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم.

3 - عــــنــــدمــــا يــــتم اإلفــــراج عن الــــشــــخـص اHــــطــــلـــوب
تـــســلـــيـــمه طـــبـــقــا لـــلـــفـــقــرة (2) مـن هــذه اHـــادةt يــجـب عــلى
الـطـرف اHـطــلـوب مـنه الــتـسـلــيم إخـطـار الــطـرف الـطـالب

متى كان ذلك ¨كنا.
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اHاداHادّة ة 6

البحث عن الشخص وتوقيفهالبحث عن الشخص وتوقيفه

يــجب عــــلـى الــطـــــرف اHــطـــلـــــوب مــنــه الـــتــســلــــيم
بـــعــــد تـــلــقـــيه الـــطــلب أن يـــبــحـث عن الــشـــخص اHـــطــلــوب
تـســلـيــمه وأن يــتـخــذ دون تـأخــيـر إجــراءات الــقـبض عــلـيه

وفقـا لقانونه الوطني.

اHاداHادّة ة 7

التوقيف اHؤقتالتوقيف اHؤقت

1 - يـــجـــوز تــوقـــيف الـــشـــخص اHـــطـــلــوب تـــســـلـــيــمه
مـؤقتـا قبل تـلقي طـلب التـسلـيمt إذا كان الـطرف الـطالب
قـد أخـطــر الـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـســلـيم بـصـدور األمـر
بـالـقــبض عـلـيه أو بـصـدور حـكـم واجب الـنـفـاذ ضـده وبـأنه
ســـيـــتم إرســال طـــلب الـــتــســـلــيـمt و�ــكن أن يـــتم مـــثل هــذا
الـطـلب بـطـريق الــبـريـد أو بـأي وسـيـلـة أخـرى تـتـرك أثـرا

مكتوبا على أن يقع تأكيده عبر القنوات الدبلوماسية.

2 - يــــجب إخــــطــــار الــــطــــرف الــــطــــالـب دون تــــأخــــيـــر
بالقبض على اHتهم الذي يتم وفقا لنص هذه اHادة.

3 - �ــكن إنــهــاء إلــقــاء الــقـــبض اHــؤقت إذا مــر عــلــيه
ثالثــون (30) يـــومـــاt ولم تـــرد إلى الـــطــرف اHـــطـــلـــوب مــنه
الـتـسلـيم أيـا من اHـسـتـنـدات اHـبيـنـة وفـقـا لـلـفـقرة األولى
مـن هــــذه اHـــــادةt وال �ــــكـن في أيــــة حـــــالـــــة من األحــــوال أن
تــتــعــدى مـــدة االعــتــقــال ســتــY (60) يــومـــاt غــيـــر أنه �ــكن
إخالء سـبيله فـي أي وقتt إذا ما اتخـذت الدولة اHـطلوب
مــنــهــا جـمــيع الــتــدابــيــر الـتـي تـراهــا ضــروريــة Hــنع فـرار

الشخص اHطلوب.

4 - إن إخالء سبيل الـشخص اHطـلوب ال يحول دون
إلـــقــاء الــقـــبض عـــلــيه مـن جــديـــد وتــســـلــيـــمه إذا ورد طــلب

التسليم فيما بعد.

اHاداHادّة ة 8

تأجـيل التسليمتأجـيل التسليم

1 - إذا كان ثـمة اتـهـام موجه إلى الـشـخص اHطـلوب
تــسـلــيــمه أو كــان مــحـكــومــا عــلــيـه في الـطـــرف اHـطــلــوب
مـــنه الـــتــــســـلــــيمt عن جـــر�ــــة أخـــرى غـــيـــر تـــلك اHـــطـــلـــوب
الـتــسـلـيم من أجــلـهــاt فـيـؤجـل تــسـلــيـم الـشـخص اHــطـلـوب
بعد البت في طلب الـتسليمt وذلك حتى انتهاء محاكمته
فـي الـطــرف اHـطــلـوب مــنه الـتــسـلــيم أو حــتى يـتم تــنـفــيـذ

العقوبة اHقضي عليه بها.

2 - إذا كان تـأجـيل الـتسـلـيم اHـشار إلـيه في الـفـقرة
الـــســابـــقــة من شـــأنه أن يــؤدي إلـى انــقــضـــاء مــدة الـــتــقــادم
بــالــنــســبــة لــلــدعــوى اجلــزائــيــة أو كــان من شــأنه أن يــؤثــر
جديـا على سيـر إجراءات التـحقيقt جـاز تسلـيم الشخص

اHطلوب تسليمهt بصفة مؤقتة.

3 - يــــــجب دون تـــــأخــــــيـــــر إعـــــادة الـــــشــــــخص الـــــذي ¬
تـسليمه بـصفة مؤقـتة فور انتـهاء اإلجراءات في الدعوى

اجلزائية التي سلم من أجلها.

4 - إذا كان الشخص الـذي ¬ تسليمه مـؤقتا يقضي
عقـوبـة سـالبـة لـلحـريـةt فإن تـنـفـيذ هـذه الـعقـوبـة يسـتـمر
لـدى الــطــرف الـطــالب حــتى إعــادة تـســلــيـمه إلـى سـلــطـات
الــــطــــرف اHــــطـــلــــوب مــــنهt وتــــخــــصم اHــــدة الــــتي قــــضــــاهـــا
مــحــبـوســا لــدى الــطــرف الــطــالب ¨ــا تــبــقى من الــعــقــوبـة
احملـكــــوم بـهـا عـلـــيه في الـطـــرف اHــطـلــوب مــنـه اعـتـبــارا

من تاريخ تسليمه مؤقتا.

اHاداHادّة ة 9

تعدد طلبات التسليمتعدد طلبات التسليم

إذا قـــدمت لـــلــــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم عـــدة
طــلـبــات من دول مــخــتـلــفــة عن ذات اجلــر�ـة أو عـن جـرائم
tيكـون لهـذا الطـرف أن يفـصل في هذه الـطلـبات tمـتعـددة
عــــلى أن يــــراعـى في ذلك طــــبــــيــــعـــــةt وخــــطـــــورة اجلـــــر�ـــة
ومــكـان ارتــكـابــهـا وجــنـســيـة الــشــخص اHـطــلـوب تــسـلــيـمه
tالــدول الــطــالــبـة Yوإمـكــانــيــة تــعــاقب الــتـســلــيم فــيــمــا بـ

وتاريخ وصول الطلبات.

اHاداHادّة ة 10

قاعدة التخصيصقاعدة التخصيص

ال يــجــوز مـــتــابــعـــة (مالحــقـــة) أو مــحــاكـــمــة أو حــبس
الــشــخـص الــذي ¬ تــســلــيــمه بـــغــرض تــنــفــيــذ عــقــوبــة لــدى
الـطرف الـطالب عن جـر�ة سـابقـة على تـسليـمه غيـر تلك

التي طلب من أجلها التسليم إال في احلاالت اآلتـية :

أ) إذا لم يـــكن الـــشــخـص الــذي ¬ تـــســلـــيـــمه مــواطـــنــا
لـلـطـرف الـطالـب ولم يغـادر إقـلـيـمه خالل شـهـر من تاريخ
انتهاء محاكـمته أو من تاريخ تنفيذ العقوبة اHقضي بها
عـلــيهt وال يــحـتـسـب ضـمن هــذه اHـدة الــوقت الـذي يــتـعـذر
فـــيـه عـــلـى هـــذا الــــشــــخص مــــغــــادرة إقـــلـــــيم هــــذا الــــطــــرف

tألسبـاب خارجـة عن إرادته
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ب) إذا كـــان الــشــخـص اHــطــلـــوب تــســـلــيــمـه قــد غــادر
tإقليم الطرف الذي سلم إليه ثم عاد إليه �حض إرادته

ج) إذا وافـــق عـــــــلـى ذلك الـــــــطــــــــرف الـــــــذي ســــــلــــــمــه
شـــــرط تـــقــــــد¢ طــــلب جــــديـــــد لــــهـــذا الــــغـــرض مــــصـــحــــوبـــا
بـالــوثــائق اHــنـصـــوص عـلـيــهـــا في الـفـقــــرة الـثـانـــيـة (2)
من اHـادة الــرابــعــة (4) من هـذه االتــفـاقــيـةt وكــذا �ـحــضـر
قـضائي يتضـمن تصريحـات الشخص اHسـلم حول تمديد
الـتــسـلـيم وتــقـيـد فــيه اإلمـكــانـيـة الــتي خـولت له لــتـوجـيه
tطلوب منه التسليمHمذكرة دفاع إلى سلطات الطرف ا

د) إذا وافـق عـــلى ذلـك الـــشــــخص الـــذي ¬ تــــســـلــــيـــمه
أثناء مثوله أمام سلطات الطرف اHطلوب منه التسليم.

اHاداHادّة ة 11

الفصل في طلب التسليمالفصل في طلب التسليم

1 - يـجب عــلى الـطـــرف اHــطـلـــوب مــنـه الـتــسـلــــيم
أن يعلم الطرف الطالب بقراره بخصوص التسليم.

2 - يجب أن يكون كل رفض كلي أو جزئي مسببا.

3 - فـي حـــالــــة قــــبــــول الــــتـــســــلــــيم مـن قــــبل الــــطـــرف
اHــــطـــلــــوب مـــنـهt يـــحــــدد مـــكــــان وتـــاريـخ تـــســــلم الــــشـــخص

.Yالطرف Yطلوب باتفاق مشترك بHا

4 - عــلى الــطــرف الــطــالب اســتالم الــشــخص اHــقــرر
تــســـلــيــمــه خالل ثالثـــY (30) يـــومــــا ابـــتـــداء من الـــتـــاريخ
احملــدد لـلــتــســلـيـمt وعـنــد انــقــضــاء هـذه اHــدة يــخــلى ســبـيل
الـــشــــخـص مــــحل الــــتــــســــلــــيم وال �ــــكن إطـالقــــا اHــــطــــالــــبـــة

بتسليمه من أجـل نفس الفعل.

5 - غـــيـــر أنـه إذا حـــالـت ظـــروف اســـتــــثـــنــــائـــيـــة دون
تـــســـلـــيم أو اســـتالم الـــشـــخص اHـــطــلـــوب تـــســـلـــيــمـهt يــعـــلم
الـطـرف اHـعنـي باألمـرt الـطـرف اآلخـر بـذلك قـبل انـقـضاء

األجل اHقرر ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.

6 - يـخـطـر الـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـسـلـيم الـطـرف
الــطـــــالب بــاHــدة الــتـي كــــان الــشــخص اHـــطــلــــوب خاللــهــا
رهن احلـبس قـبـل تـسـلـيـمـه وتـخـصـم اHـدة الـتي قـضــاهــا

من اHدة احملكـوم بها.

اHاداHادّة ة 12

إعادة التسليم لدولة أخرىإعادة التسليم لدولة أخرى

ال يـــجـــوز لـــلـــطـــرف الـــذي ¬ تـــســـلـــيم الـــشـــخص إلـــيه
تــــســــلـــــيم هــــذا األخـــــيـــــر إلى دولـــــة أخـــــرى دون مــــوافــــقـــــة
الــــطــــــرف الــــذي ســــلــــمـه لــهt إالّ إذا لم يــــغــــــادر الــــشــــخص

إقــــلـــــيـم الـــطــــرف الـــطـــالـب أو عـــاد إلــــيه حـــسـب الـــشـــروط
اHـقـــررة فـي الـفـقــرتـY (أ) و(ب) مـن اHـادة الـعـاشـرة (10)

من هذه االتفاقـية.
اHاداHادّة ة 13

هروب الشخص اHسلهروب الشخص اHسلّم
إذا تــهــرب الــشــخص الــذي ¬ تـــســلــيــمه بــأي طــريــقــة
كـانت من إجـراءات اHتـابعـة (اHالحـقة) ضـده أو من تـنفـيذ
عـــقــوبــة جــزائــيــة وعــاد إلى إقــلـــيم الــطــرف اHــطــلــوب مــنه
الـتسـلـيمt يعـاد تـسلـيـمه بعـد تـقد¢ طـلب جـديد دون حـاجة
إلى إرسال الوثائق اHـدعمة لهt ما لم تـطرأ وقائع جديدة

تبرر إرسال وثائق أخرى.
اHاداHادّة ة 14

تسليم األشياءتسليم األشياء
1 - عــنــدمـا يــقـبل الــتـســلــيم يـقــوم الـطــرف اHـطــلـوب
مـنه الـتـسـلـيمt طـبـقـا لـتـشـريـعه بـتـسـلـيم الـطـرف الطـالب
بـنـاء عـلى طـلـبه األشـيـاء الـتي كـانت في حـيـازة الـشـخص
اHطـلـوب اHسـتعـمـلة في ارتـكاب اجلـر�ـةt وكذلك األشـياء
اHــــتـــــحــــصـــــلـــــة من اجلـــــر�ــــة أو الـــــتي كـــــانت فـي حــــيـــــازته
والـــنــاجتـــة عـن ارتــكـــاب اجلــــر�ـــةt وتـــســلم هـــذه األشــيـــاء
حتى ولـو لم يتم تـسليم الـشخص اHـطلوبt بـسبب وفاته

أو ألي سبب آخـر.
2 - يجوز لـلطـرف اHطـلوب منه الـتسـليم االحـتفاظ
مؤقـتـا باألشـياء اHـشـار إليـها في الـفـقرة األولى اHـذكورة

أعالهt إذا احتاج إليها في إجراءات جزائية أخرى لديه.
3 - غيـر أنهt يـتـعـيّن حـفظ احلقـوق اHـكـتـسبـة لـلـغـير
حسن النيـة على هذه األشياء إن وجـدت مثل هذه احلقوق
ويــجب رد األشــيــاء إلى الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــتــسـلــيم
عـــلى نــفــقــة الــطـــرف الــطــالب في أقـــرب وقت ¨ــكن عــقب

نهاية اHتابعة (اHالحقة) لدى هذا الطرف.
t4 - إذا كـانت األشيـاء الـتي يطـلب تسـلـيمـها كـدليل
مـــحـال لـــتـــحـــقـــيـــقـــات أخـــرى لـــدى الــــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه
الــتـــســلــيمt يــجــوز تــســـلــيــمــهــا لــلــطـــرف الــطــالب شــريــطــة

إعادتها بعد انتهاء اإلجراءات.
اHاداHادّة ة 15
العبورالعبور

1 - يـسـمح الـطـرفـان عـنـد الـطلـب بـعـبـور األشـخاص
الـــذين يـــجـــرى تــســـلـــيـــمــهـم أليــهـــمـــا من دولـــة ثـــالــثـــة عـــبــر
أراضـيــهـمــاt وفي حــالـة اســتـعــمـال الــطــريق اجلـوي تــطـبق

اHقتضيات اآلتية :
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أ) إذا لم يـــكن مــقــررا أي هـــبــوط عــلى إقـــلـــيم أي من
الطـرفtY فإن على الـدولة الطـالبة لـلتسـليم إبالغ الدولة
الــتي ســتــعــبـرهــا الــطــائــرة اHــقـلــة مــدعــمــة ذلك بــالـوثــائق

tرفقة بطلب التسليمHا

ب) في حــالــة الـهــبــوط الــطـارىء يــكــون لــهـذا اإلبالغ
آثـــار طــلب الــتــــوقــيف اHــؤقت اHــذكـــور في الــفــقــرة (1)
من اHادة الـسابعة (7) وتوجه الدولة الـطالبة آنـذاك طلبا

للمرور طبقا للصيغ الواردة في الفقرات السابقة.

2 - إذا كـان الـهــبـوط مـقـرراt تــوجه الـدولـة الــطـالـبـة
للتسليم طلبا بالعبور.

3 - يـــقـــدم طـــلب الـــعـــبـــور ويـــتم الـــفـــصل فـــيـه بــذات
األوضاع اHقررة لطلب التسليم.

4 - يسمح الطـرف اHوجه إليه الطلب بـالعبور عبر
إقليمهt بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة له.

اHاداHادّة ة 16

مصاريف التسليممصاريف التسليم

1 - يـــــتــــحــــمـل الــــطــــرف اHـــــطــــلــــوب مــــنـه الــــتــــســـــلــــيم
مــــصــــاريـف اإلجــــراءات اHــــتــــرتـــــبــــة عن طـــــلب الــــتـــــســــلــــيم
واHـصــاريف الـتي يـقـتـضـيـهـا تـوقـيف الـشـخص اHـطـلوب

على إقليمـه.

2 - يــــتـــــحـــــمل الـــــطـــــرف الــــطـــــالب مـــــصـــــاريف نـــــقـل
الــشــخص اHــطــلـوب والــعــبــور انـطالقــا من إقــلــيم الــطـرف

اHطلوب منه التسلـيم.

اHاداHادّة ة 17

إجراءات التسليم اHبسطةإجراءات التسليم اHبسطة

1 - �ـــكن لـــلـــطـــرف اHـــطــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلـــيم وفـــقــا
لتـشريعهt أن يسـمح بالتـسليم اHـبسطt شريـطة أن يعلـن

الشخص اHطلوب موافقته على التسليم.

2 - تــعــفى الــســلـــطــات طــالــبــة الــتــســلــيم من الــقــيــام
باإلجــراءات اHـنصـــوص علـيهــا في هـذه االتفــاقــيـةt بعد

اHوافقة اHكتوبة للشخص اHطلوب تسليمه.

اHاداHادّة ة 18

قبول الوثائققبول الوثائق

كـل وثـــيـــقــة تـــقــدم لــتـــأيــيــد طـــلب الــتــســـلــيم تـــســتــلم
وتــقـبـــل كــــوثـيـقـــــة إثـبـــات خــالل إجــــراءات الـتــسـلــــيم
إذا كـــانت هــذه الـوثـيــقـــة مـوقـعــــة أو ¬ اإلشـهـــاد عــلـيـهـــا

من قبـل قاض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

د. محمد صباح د. محمد صباح 
السالم الصباحالسالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

الطيب بلعيزلطيب بلعيز
وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام

اHاداHادّة ة 19

تبادل اHعلومات حول النصوص التشريعيةتبادل اHعلومات حول النصوص التشريعية

في مجال التسليمفي مجال التسليم

يــتــبـادل الــطــرفـانt بــطــلب من أحــدهـمــاt اHــعـلــومـات
اHتعلقة بأحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 20

التشاورالتشاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــY الــــطــــرفــــY فـــــوراt بــــطــــلب من
أحدهـماt فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكل عامt أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 21

التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـخــضع هــذه االتـفــاقــيـة لــلـتــصــديق عـلــيــهـا وفــقـا
لإلجـراءات الدسـتـورية اHـتـبعـة في كال الـطرفـtY وتدخل
حـيّـز الــتـنـفـيــذ بـعـد ثالثـY (30) يـومـا من تــاريخ اإلشـعـار
األخــيــر الــذي يـــعــلن فــيه أي مـن الــطــرفــY الــطــرف اآلخــر
عـــبــر الـــقــنـــوات الــدبـــلــومـــاســيـــة بــاســـتــيـــفــائـه لإلجــراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.

2 - تــظـل هـذه االتــفـاقـيــة سـاريـة اHــفـعــول مـا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومـاسـيـةt بـرغـبــته في إنـهـائـهــا ويـسـري اإلنـهـاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.

وإثـــبـــاتـــا لـــذلكt وقـع مـــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عـــلى هـــذه
االتفاقية.

حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
t2010 ـوافق 12 أكــتـوبــر ســنـةHذي الـقــعــدة عــام 1431 هـ  ا
من نـسخـتY أصـلـيتـY بالـلـغة الـعربـيّة ولـكل مـنهـما ذات

احلجية القانونية.




