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مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-255 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة t2015  يــــتــــضــــمt  يــــتــــضــــمّن

الــــتـــصــــديق عــــلى اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون الــــقــــانـــونيالــــتـــصــــديق عــــلى اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون الــــقــــانـــوني
والـــــقــــــضــــــائي فـي اجملـــــال اجلــــــزائـي بـــــY حــــــكــــــومـــــةوالـــــقــــــضــــــائي فـي اجملـــــال اجلــــــزائـي بـــــY حــــــكــــــومـــــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــدـــة الــدّ�ــقــراطـــي�ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحـكـومـة دولـة الـكـويتt اHـوقوحـكـومـة دولـة الـكـويتt اHـوقّـعة بـاجلـزائـر بـتاريخـعة بـاجلـزائـر بـتاريخ

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 -
- وبــعـــد االطّالع عــلى اتــفـــاقــيــة الــتــعـــاون الــقــانــوني
والـقــضـائـي في اجملــال اجلـــزائي بـY حــكـومــة اجلـمــهــوريّـة
tاجلزائـريّة الدّ�قــراطيّة الـشّعبيّـة وحكومـة دولة الكويت

t2010 وقّعـة باجلـزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـةHا
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصـــــدّق عــــلـى اتــــفـــــاقـــــيــــة الـــــتـــــعــــاون
الـــقـــانـــوني والـــقـــضـــائي فـي اجملـــال اجلـــزائي بـــY حـــكـــومــة
اجلـمـهــوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومة
دولـــة الـــكــويتt اHـــوقّــعـــة بـــاجلـــزائـــر بــتــاريخ 12 أكــتــوبــر
سـنـة t2010 وتـنــشــر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

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

أكتوبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقية التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائياتفـاقية التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائي
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
- رغـبـة من الـطـرفY فـي تفـعـيل أحـكـام االتـفـاقـيات
الـدولـيـة الـتي يـرتـبط بـهـا الـبـلـدانt وخـصـوصـا في مـجال

tنظمة والفسادHمكافحة اإلرهاب واجلر�ة ا
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- وحــرصــا مــنـهــمــا عــلـى إرســاء الـتــعــاون الــقــانــوني
tواد اجلزائيةHوالقضائي في ا

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :
اHاداHادّة األولىة األولى

االلتـزام بالتعاونااللتـزام بالتعاون
يـتـعـهـد الـطــرفــان وفـقـا لـلـشـروط والـقـواعـد اHـبـيـنة
في هـذه االتــفـاقــيـة أن يـقــدم كـل مـنـهـمـا لــآلخـر أكـبـر قـدر

من التعاون القانوني والقضائي في اجملال اجلزائي.
اHاداHادّة ة 2

نطاق تطبيق التعاوننطاق تطبيق التعاون
1 - يشمل التعاون مـا يأتي :

tأ) جمع الشهادات أو أقوال األشخاص
tلفات وأدلة إثبات أخرىHب) تقد¢ الوثائق وا

tستندات وتبليغ األوراق القضائيةHج) تسليم ا
tد) حتديد مكان وهوية األشخاص

هـ) النقل اHـؤقت لألشخاص احملبوسY أو ألشخاص
tآخرين بصفتهم شهودا

tو) تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز
ز) الـــــتـــــعــــــرف وحتـــــديــــــد مـــــكــــــان عـــــائــــــدات اجلـــــر�ـــــة
tوجتــمــيـــدهــا أو حــجــزهــا ومـــصــادرتــهــا والــتـــصــرف فــيــهــا

tتصلة بالطلبHوالتعاون في اإلجراءات ا
tح) استرداد األموال

ط) أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
2 - �ــنـح الــتــعـــــاون دون مـــراعــــاة مــبــدأ الـــتــجــــر¢

.Yلـدى كال الطرف
3 - في حـالــة طلـبـات الـتفـتـيش واحلـجـز والتـجـمـيد
أو اHـصــادرةt فـإن اجلــر�ـة مــحل الـطــلب يـجب أن يــعـاقب

.Yعليها طبقا لقانون كال الطرف
اHاداHادّة ة 3

حتديد السلطة اHركزيةحتديد السلطة اHركزية
1 - تـتمـثل السـلـطة اHـركزيـة بـالنـسبـة لـلجـمهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل.
2 - تــتـــمـــثل الـــســلـــطـــة اHــركـــزيـــة بــالـــنـــســبـــة لـــدولــة

الكويت في وزارة العدل (إدارة العالقات الدولية).
3 - يـخــطـر كل طـرف الــطـرف اآلخــرt عـبـر الــقـنـوات

الدبلوماسية اHعتادةt بأي تغيير لسلطته اHركزية.

4 - تـــــرســل الــــــطــــــلــــــبـــــــات اHـــــقــــــدمـــــــة �ــــــوجـب هـــــذه
االتــفــــاقـــيـــة مــبــاشـــرة من الــســـلــطـــة اHـــركـــزيـــة لـــلــطـــرف

الطالب إلى السلطة اHركزية للطرف اHطلوب منه.
اHاداHادّة ة 4

رفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاونرفض أو تأجيل تنفيذ طلب التعاون
1 - يرفض تنفيذ طلب التعاون في احلاالت اآلتية :
أ) إذا كـانت اجلــر�ـة الــتي طـلـب من أجـلــهـا الــتـعـاون
tتـعـتـبـر جــر�ــة سيـاســيـة أو مـرتـبـطـة بـجـر�ـة سـيـاسـية
وال يــــعـــــتــــبـــــر مـن قــــبـــــيل تـــــلك اجلـــــرائـم جــــر�ـــــة اإلرهــــاب
واالعـتــداء عـلى رئـيس دولــة أحـد الـطـرفــY أو ولي الـعـهـد

tبالنسبة لدولـة الكويت
tب) إذا كـانت اجلر�ة الـتي طلب من أجـلها الـتعاون

tتعتبر مجرد خرق لاللتزامات العسكرية
ج) إذا كان تنفـيذ الطلب من شـأنه أن �س بالنظام

العام للطرف اHطلوب منه أو بسيادته أو بسالمته.
2 - �ـــكن لـــلــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون تـــأجــيل
تقد¢ التعـاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل
مع الــتـحــقــيـقــات أو اHــتــابـعــات أو اإلجــراءات الــقـضــائــيـة

اجلـاريـة لديـه.
3 - قــبل رفـض الــطــلب أو تـــأجــيل تــنـــفــيــذهt يــراعي
الـــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه إمـــكــانــيـــة تــقـــد¢ الــتــعـــاون ضــمن
الشروط التي يـراها مناسبةt وإذا وافق الطرف الطالب

على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه مراعاتها.
4 - يـــجب بــيـــان أســبــاب كـل حــالــة رفـض أو تــأجــيل

لتنفيذ طلب التعاون.
اHاداHادّة ة 5

شكل ومحتوى طلب التعاونشكل ومحتوى طلب التعاون
1 - يـــجب أن يـــقــــدم كـــل طــلب لـــلـــتــعــــــاون كــتـــابــــة
وفي حـــالــــة االســـتــــعـــجــــال �ـــكن لــــلـــطــــرف اHـــطـــلــــوب مـــنه

التعاون قبول الطلب بشكل آخر يترك أثرا كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :

أ) اسم الـــســــلـــطـــة اخملـــتـــصــــة اHـــكـــلّـــفـــة بــــالـــتـــحـــريـــات
tتصلة بالطلبHواإلجراءات القضائية ا

tب) موضوع وأسباب الطلب
tنسوبةHج) بيان للوقائع ا

د) النص القانوني اجلزائي اHطبق ذي الصلة.
3 - كمـا يـحـتوي الـطـلبt عـند االقـتـضـاءt وفي حدود

اإلمكـانt على :
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أ) الـهـويـة وتـاريخ اHـيالد واHـكـان الـذي يـتـواجـد فـيه
tطلوب شهادتهHالشخص ا

ب) الـهوية وتـاريخ اHيالد واHكـان الذي يتـواجد فيه
tالشخص الذي يجب تبليغه

ج) اHعلومات اخلـاصة بهوية ومـكان تواجد الشخص
tالذي يجب حتديد مكان تواجده

د) وصـف دقــــــيـق لـــــــلــــــمـــــــكــــــان الـــــــواجـب تــــــفـــــــتــــــيـــــــشه
tمتلكات التي يجب حجزهاHوا

هـ) وصف الــطـــريــقــة الــتي يــتم بـــهــا أخــذ وتــســجــيل
tالشهادة أو التصـريح

و) قـائـمـة األسـئـلـة الـتـي يـجب طـرحـهـا عـلى الـشـاهـد
tأو على اخلبـير

ز) وصـف اإلجــــراءات اخلـــــاصــــة الـــــواجب اتــــبـــاعــــهـــا
tخالل تنفـيذ الطلب

tح) متطلبات السـريـة
ط) أيـة معـلـومات أخـرى تـقدم إلى الـطـرف اHطـلوب

منه لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
4 - فـي حــالــة طــلــبــات احلــجــز أو جتــمــيــد ومــصــادرة
مـتــحــصالت أو أدوات اجلـــر�ــــةt يــجب بــقــــدر اإلمــكــــان

أن يتضمن الطلب مـا يأتي :
أ) وصف تفـصـيلي Hـتـحصالت أو أدوات اجلـر�ـة �ا

tفي ذلك حتديد مكانها
ب) بــيــان األســبــاب الـتـي تــدعـو لـإلعــتــقــاد بــأن تــلك
األمـــــوال أو اHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات مـــــتـــــحــــصـــــلــــــة عـن جــــــر�ــــــة أو

مستخدمـة فيهـا.
5 - إذا اعتـبر الـطرف اHـطلـوب منه أن هـناك حـاجة
Hـعـلـومات إضـافــيـة لـتنـفـيـذ الـطلبt يـجـوز لـذلك الـطـرف

أن يطلب تلك اHعلومات اإلضافية.
اHاداHادّة ة 6

تنفيذ طلبات التعاونتنفيذ طلبات التعاون
1 - تــنــفـذ طــلـبــات الـتــعـاون وفــقــا لـتــشـريع الــطـرف

اHطلوب منه.
2 - �كن للطرف اHـطلوب منه تنفيذ طلب التعاون
عـلى الـوجه الـذي يـحـدده الـطـرف الـطـالب مـا لم يـتـعارض

ذلك مـع تشريعـه الوطني.
3 - يــخـــطــــر الــطــــرف اHــطــلــــوب مــنــه الــتــعـــــاون
في الـــوقت اHـــنــاسـب الــطـــرف الــطـــالبt بـــنـــاء عــلـى طــلب
صـــريح من هــــذا األخـــيـــرt بـــتـــاريخ ومـــكــــان تـــنـــفـــيـــذ طـــلب
الـتــعــاون لـكي يـتــسـنى لألطــراف اHـعـنـيــة احلـضـور ضـمن
الـشـروط اHـنـصـوص عـليـهـا في الـقـانـون الـسـاري اHـفـعول

للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.

اHاداHادّة ة 7

تسليم الوثائق واألشياءتسليم الوثائق واألشياء

1 - يــجـــوز لــلــطـــرف اHــطـــلــوب مـــنه تــأجـــيل تــســـلــيم
الــوثــائق واألشـــيــاء اHــطـــلــوبــة إذا كــانـت ضــروريــة إلجنــاز
إجـراءات جـزائـيـة جــاريـةt عـلى أن يــقـوم بـتـسـلــيـمـهـا فـور

انتهاء هذه اإلجراءات.

2 - ويـــعـــيـــد الـــطـــــرف الـــطـــالـب الـــوثــائـق واألشـــيــاء
الـــتي ســـلـمت إلـــــيه مــــا لم يــتــنــــازل الــطـــــرف اآلخـــــر

عن حقـه استـردادهـا.

اHاداHادّة ة 8

التعاون التلقائيالتعاون التلقائي

لـلـسـلـطـات اHـعـنــيـة لـكـل من الـطـرفـtY دون مـسـاس
بــقــانــونــهــا الــداخــليt ودون أن تــتــلــقى طــلــبــا مــســبــقــاt أن
ترسـل معـلـومـات ذات صـلـة �سـائل جـزائـيـة إلى الـسـلـطة
اخملـــتــــصــــة في الــــطــــرف اآلخـــر حــــيــــثـــمــــا تــــعـــتــــقــــد أن هـــذه
اHـــعــلــومـــات �ــكن أن تــســـاعــد تــلك الــســـلــطــة عـــلى الــقــيــام
بـالـتحـريـات واإلجـراءات اجلـزائـيـة أو إتمـامـها بـنـجاح أو
قــــد تـــفـــضـي إلى تـــقــــد¢ الـــطـــرف اآلخـــر طــــلـــبـــا لــــلـــتـــعـــاون

�قتضى هذه االتفاقـية.

اHاداHادّة ة 9

تبليغ الوثائق القضائيةتبليغ الوثائق القضائية

1 - يتم تـبـليغ الـوثـائق القـضـائيـة طـبقـا لإلجراءات
tــطــلــوب مــنه و�ــكنHــعــمـول بــهــا فـي تـشــريـع الــطـرف اHا
بـنـاء عـلى طـلب الـطـرف الـطـالبt تـنـفـيـذ ذلك بـأي طـريـقة

أخرى ما لم تتعارض مع تشريع الطرف اHطلوب منه.

2 - يـثـبـت الـتـبـلـيغ بـواســطـة إيـصـال مـؤرخ ومـوقع
عليه مـن الطرف اHـعني أو بـواسطـة تصـريح من السـلطة
اخملتصـة للطـرف اHطـلوب منهt تـثبت فـيه إجراء التـبليغ
وشـكــلـه وتــاريـخــهt ويـوجـه فــورا أحــد هـذيـن اHـســتــنـدين

إلى الطرف الطالب.

3 - يــرســـل طـــلب تــبــلـــيـغt الـتــكــلـــيف بــاحلــضـــور
(60) Yـطـلـوب مـنه في مـدة ال تـقل عن سـتـHإلى الــطـرف ا
يـومـا قـبل تــاريخ مـثـول الـشـخص وفـي حـالـة االسـتـعـجـال

�كن للطرف اHطلوب منه التعاون تخفيض هذه اHدة.

4 - وإذا لم يــتم الــتــبـلــــيغt فــإن الــطــــرف اHــطـــلـوب
مـنه يـخـطـر فورا الـطـرف الـطالب بـاألسـبـاب الـتي حالت

دون إجنـازه.
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اHاداHادّة ة 10
تلقي الشهاداتتلقي الشهادات

1 - يــتـلـقى الــطـرف اHــطـلـوب مــنه طـبــقـا لـتــشـريـعـه
tشــهــادات أو تــصـــريـحـــات األشــخـاص tوبـنـــاء عــلى طــلب
كـمـا �ـكـنه أن يـطـلب من األشـخـاص حتـضـيـر و/ أو تـقـد¢

عناصر اإلثبات إلرسالها للطرف الطالب.
2 - بـنــاء عـلى طـلب الــطـرف الـطـالـبt يـقـدم الـطـرف
اHــطــلــوب مــنه إشــعـــارا مــســبــقـــا كــافــيــا بـتــاريـخ ومــكـــان

سمـاع الشهـود.
3 - بـــــنــــــاء عـــــلـى طـــــلب الــــــطـــــرف الـــــطـــــالـبt يـــــجـــــوز
لألطـراف في اإلجــراءات الــقـضــائـيــة اHـتــبــعـة في الــطـرف
الـطــالب وHـمــثـلــيـهـم الـقــانـونــيـY وكــذلك Hـمــثـلي الــطـرف
الـطــالب احلـضـور خالل اإلجــراءات الـقـضـائــيـة مع مـراعـاة

قوانY وإجراءات الطرف اHطلوب منه.
4 - يسمح الطـرف اHطلوب منه بحضور األشخاص
اHذكورين في الطـلب أثناء تنفـيذهt وفي حدود ما يسمح
بـه قــانـونـهt �ـكــن أن يـســمـح لـهـم بـطــــرح األسـئـلــة عـلى
tـــعــني لإلدالء بـــشــهــادتـه وتــقــد¢ أدلـــة إثــبـــاتHالـــشــخص ا
وفي حالة مـا إذا كان طـرح األسئـلة اHبـاشر غـير مـسموح
بهt يــــســــمح لــــهــــؤالء األشــــخــــاص بــــعــــرض األســــئــــلــــة الــــتي
يــــريـــدون أن تــــطـــرح عــــلى الـــشــــخص اHــــعـــني الــــذي يـــدلي

بشهادته أو يقدم دليل اإلثبات.
5 - بــإمـــكــــان الــشـــخص اHــدعــــــو لإلدالء بــشــهـــادتــه
في الـطـــرف اHـطــلـــوب مـنـه تـبــعــا لـلـطـلب اHــقــدمt طـبـقـا
لـــهــــذه اHـــادة أن يـــــرفض اإلدالء بــــهــــا عـــنــــدمــــا يــــســـمح لـه
قـــــانـــــون الــــطــــــرف اHـــــطــــلــــــوب مـــــنــه بــــذلـك في ظـــــروف
¨ــاثــلــــــة أثــنــاء إجـــراءات قــضــائــيـــة مــتــخـــذة في الــطــرف

اHطلـوب منـه.
6 - إذا ادعى الـــــــشــــــــخص الــــــــذي يـــــــســـــــتـــــــدعـى لإلدالء
بــشـهــادته في الـطــرف اHـطــلـوب مـنـه وفـقـا Hــا تـنص عــلـيه
هـــــذه اHــــادة بــــأن لــه احلــق أن يــــــرفـض اإلدالء بــــشــــهــــادتـه
تـــبــــعـــــا لـــقــــوانـــY الــــطـــــرف الــــطـــــالبt �ــــكــن لــــلـــطـــــرف

اHطلـوب منـه إمـا :
أ) مـطــالــبــة الــطــرف الـطــالب بــتــقــد¢ شــهــادة تـثــبت

tوجود هذا احلق
ب) أن يــــــــطــــــــلـب مـع ذلك مـن الــــــــشـــــــــخص أن يـــــــــدلي
بـشــهــادته ويــقــدمــهــا إلى الــطــرف الــطــالب لــيــحــدد وجــود

احلـق اHطالب به من طرف الشخص.
اHاداHادّة ة 11

مثول األشخاص لدى الطرف الطالبمثول األشخاص لدى الطرف الطالب
Y1 - �ــــكن تــــقــــد¢ طــــلب الــــتــــعــــاون من أجـل تــــمــــكـــ
الــشــخص في مــســــاعــدة الــتـحــقـــيـق أو اإلدالء بـشــهـادتــه

في إجـراءات قـضـائـيـة بشـأن جـر�ـة ارتـكـبت في الـطرف
الــطـالب مــا لم يـكـن هـذا الــشـخص مــحل حتــقـيق أو مــدانـا

بارتكـابـه جلـر�ـة.
2 - يـتــعـيّن عـلى الــطـرف اHـطـلـوب مــنه إذا تـبـيّن له
بــأن الـــطــرف الــطـــالب ســيـــوفــر كل الـــتــرتــيـــبــات الالزمــة
حلــمـــايـــة الـــشـــخص اHـــعــنـيt أن يـــطــلـب من هـــذا الــشـــخص
و�ـحض إرادته تــقـد¢ اHـسـاعــدة في الـتـحـريـات أو اإلدالء
بشـهـادته في إجراءات قـضائـيـةt كمـا يتـعـيّن على الـطرف
اHــــطــــلـــــوب مــــنـه أن يــــتــــخـــــذ كـل اإلجــــراءات الـــــضــــروريــــة

لتسهـيل تنفيذ الطلب.
3 - يـــجـب أن يـــتـــضـــمّن الـــطــــلب أو االســـتـــدعــــاء في
tـادةHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــفــقــرة (1) مـن هــذه اHاحلــالـــة ا
مــبـلـغـا تـقـريـبـا لــلـتـعـويـضـات الـتي يــنـبـغي دفـعـهـا وكـذلك

التعويضات عن مصاريف السفر واإلقامة.
4 - �ـــكن عـــنــد االقـــتـــضـــاءt أن يــســـتـــلم الـــشـــاهــد عن
طريق السلطات الـقنصلية للطرف الطالبt مسبقا جزءا

من اHصاريف اHتعلّقة بالسفر أو مجملها.
اHاداHادّة ة 12

Yؤقت للمحبوسHالنقل اYؤقت للمحبوسHالنقل ا
1 - إذا كــان حــضـور الــشــخص احملـبــوس في الــطـرف
اHــــطـــلـــــوب ضــــروريــــا في الــــطــــــرف الـــطـــــالب تــــمـــاشـــــيـــا
وأهـــداف هــذه االتـــفــاقـــيــةt يـــشــرع فـي نــقـــلـــــــــه لــلـــغــرض
Yـطـلـوب إلـى الـطـرف الـطـالب شـريـطـة أن تـكـون قـوانـHا
الطـرفY تـسمح بـذلكt على أن تــراعى موافـقـة الـشخص
احملــبــــوس وكـــذا انــتــفـــاء وجـــود ســبب مـــوضـــوعي يــدعـــو

إلى الرفض بالنسبة للطرف اHطلوب منه.
2 - يـــتـــمـــتع الـــطـــرف الـــطـــالب بـــســـلـــطـــة االحـــتـــفــاظ
tبــــالــــشـــــخص وجـــــوبـــــا في احلـــــبس طــــيـــــلــــة الـــــوقت الالزم
وإعــــادتــه إلى احلــــبس لـــــدى الـــطــــــرف اHـــطـــلـــــوب مـــنــه
عـنــد انــتـهــاء اإلجـــراءات الــتي طـلـب مـن أجـلـهـــا الـنـقـــل
أو فـي أقــــرب وقت ¨ــــكـن عــــنــــدمــــا يــــصـــــبح وجــــوده غــــيــــر

مـوضـوعي.
3 - تــخــفض اHــدة الــتي قــضــاهـــا الــشــخص اHــنــقـول
في الطرف الطالب من اHدة الزمنية التي حكم بها علـيه

في الطرف اHطلوب منـه.
4 - عـنــدمـا يـكـون الــشـخص اHـنــقـولt طـبــقــا ألحـكــام
هـــذه اHــــادةt قــــد قـــضـى مــــدة عـــقــــوبــــته وهــــو في الــــطــــرف
الطـالبt يتم اإلفـراج عـنهt وتكـون معامـلته وفقــا ألحكـام

اHادة (11) من هذه االتفـاقـية.
يــخــطـــر الــطـــرف اHــطــلـــوب مــنـه الــطـــرف الـطـــالب

عند نقـل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه.
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5 - �ــــكن رفـض نــــقـل الـــــشــــخص احملــــبــــوس إذا كــــان
وجــوده ضـروريــا في إجـراءات جــزائـيــة قـائــمـة في إقــلــيم

الطـرف اHطلـوب منـه.

اHاداHادّة ة 13

YنقولHضمانات األشخاص اYنقولHضمانات األشخاص ا

1 - فـي حــالـــة تـــواجـــد الـــشــخـص في إقـــلـــيم الـــطــرف
الـــطــــالبt تـــطــبـــيـــقــــا لـــطـــلب هــــذا األخـــيـــر اHـــقـــدم وفـــقـــا

ألحكـام اHادتY (11) و(12) :

tأ) ال �ــكـن أن يــكــون هــذا الــشــخـص مــوضع اعــتــقــال
(مالحـقـة) مـتـابـعـة قـضـائــيـةt عـقـوبـة أو أي تـقـيـيـد حلـريـته
في الـطــرف الـطـالب بـسـبب أفــعـال أو تـقـصـيـر أو إدانـات

tطلوب منـهHسبقت مغادرته للطرف ا

ب) ال يــلــزم الــشـــخص دون رضــاه بــاإلدالء بـــشــهــادته
في أي إجـراء أو بـتقـد¢ مـساعـدة في أي حتـقيق آخـر غـير

اإلجراء أو التحقيق الذي طلب من أجلـه.

2 - ال تسري أحـكام الفقرة األولى من هذه اHادةt إذا
لـم يــغــادر الــشــخص اHــعــني إقــلــيم الــطــرف الــطــالب خالل
مــدة خــمــســة وأربــعـY (45) يــومــا غـــيــر مــنــقــطـــعــة بــعــدمــا
تـســنى له مـغـادرته وبـعـد إخـبــاره أو تـبـلـيـغه رسـمـيـا بـأن
حــضـــوره لم يـــعـــد ضــروريـــا أو أن هـــذا الـــشــخـص عــاد إلى

إقليم الطرف الطالب �حض إرادته بعد مغادرته لـه.

3 - الــشــخص الـذي ال يــبــدي مـوافــقـتـه في اHـســاعـدة
حـسـبــمـا جــاءت بـه اHـادتـان (11) و(12) ال �ـكن جملـــرد ذلك
أن يـكون مـوضـوع عـقـوبة أو أن يـخـضع ألي إجـراء قـسري

حتى وإن تضمنه الطلب.

اHاداHادّة ة 14

مصاريف التعاونمصاريف التعاون

1 - يـــتـــحـــمّــل الـــطــــرف اHـــطــــلـــوب مـــنه مـــصــــاريف
تـــنـــفـــيـــذ طــــلب الـــتـــعـــــاونt عــــدا ذلـك يـــتـــحـــمّــل الـــطـــــرف

الطـالب مـا يأتي :

أ) اHــصـــاريف والــتـعــويــضــــات اHــرتـبـطـــــة بـنـقـــل
أي شــــخـص �ــــوجب أحــــكــــام اHــــادتــــY (11) و(12) من هـــــذه

tاالتفـاقــية

ب) نفقـات وأتعاب اخلبراء.

2 - إذا تــبـيّن أن تـنـفـيــذ طـلب الـتـعــاون قـد يـسـتـلـزم
نــفـقـات غــيـر عــاديـةt يـتــشـاور الــطـرفـان مــسـبــقـا لـتــحـديـد
األحــكـــام والـــشـــروط الــتـي �ــكـن �ــوجـــبـــهـــا تــنـــفـــيــذ طـــلب

التعاون وطريقة حتمل النفقات.

اHاداHادّة ة 15
تبـادل صحف احلـالـة اجلـزائـيةتبـادل صحف احلـالـة اجلـزائـية

(السوابق القضائية)(السوابق القضائية)
tYــركـــزيــتــان لــلــطــــرفـH1 - تــتــبـــادل الــسـلــطــتـــان ا
بـــيــان اإلدانـــات اHــســـجــلـــة في صــحـــيــفـــة احلــالـــة اجلــزائـــيــة
(الـسـوابق الــقـضـائـيــة) والـصـادرة عن اجلــهـات الـقــضـائـيـة
لــــلــــطــــرفــــtY ضــــد مــــواطــــني الــــطــــرف اآلخــــر واألشــــخـــاص
اHــولــودين في إقــلــــيـم الـطــــرف اآلخـــر مـن خالل تــبــادلــهـا

على األقـل مرة كـل سنة.
2 - يـــجـــوز لــلـــطـــرف الـــطـــالب حـــال مـــتـــابـــعــتـه ألحــد
األشــخـاصt احلــصـــول من الــطــــرف اHـطــلــوب مــنــه فــورا
عــلى صــحـيــفـــة احلــالـــة اجلــزائــيــة (الــسـوابـق الـقــضــائـــيـة)

لـذلك الشخص.
3 - بــاســـتــثــنــاء حـــالــة اHــتــابـــعــةt يــجــوز لـــلــســلــطــات
الـــقــــضـــائــــيـــة أو اإلداريـــة ألحــــد الـــطــــرفـــY احلـــصــــول عـــلى
صحيفة احلالـة اجلزائية (السوابق القضائية) من الطرف
اآلخـــرt كـــمــــا يـــجـــوز لـــهـــا احلــــصـــول عـــلـــيـــهــــا مـــبـــاشـــرة من
الــســلــطــات اخملــتــصــة حــســبــمـا يــقــضـي به قــانــون الــطـرف

اHطلوب منـه.
اHاداHادّة ة 16

التعـاون في إطـار إجراءات التجمـيدالتعـاون في إطـار إجراءات التجمـيد
أو احلجز أو اHصادرةأو احلجز أو اHصادرة

1 - يـتــفق الــطـرفــان عــلى الـتــعــاون خالل اإلجـراءات
اHتعـلّقة بـتحـديد وتعـيY مـوقع عائدات ووسـائل ارتكاب
اجلــر�ــة قــصـد جتــمــيــدهــا أو حــجــزهـا ومــصــادرتــهــا طــبــقـا

للقانون الوطني للطرف اHطلوب منه التعاون.
2 - يـــنـــبــغـي أن يــتـــضـــمّن طـــلب الـــتــعـــاونt اHـــتـــعــلّق
بـإجــــراءات الـتـجـمــيـد أو احلـجــز واHــصــادرة t عالوة عـلى

األحكام الواردة في اHادة (5) أعاله البيانات اآلتـية :
أ) مـــــعـــــلــــــومــــــات حـــــــول اHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــــات مــــــوضــــــوع

tطلـوبHالتعـــاون ا
tمتلكـاتHب) مكـان تواجد ا

ج) الــعالقـــة بـــY اHـمـتــلـكــــات واجلـــرائم اHـقــتــرفـــة
tإن وجـدت

د) مــعــلــومــــات بــخـصــــوص مــصـــــالح الـغــيــــر حــول
اHمتلكـات.

هـ) نــســخــــة طـبـق األصــل عـن قــــرار الـتــجــمــــيـد أو
احلــجــــز أو الـــقــــرار الــنـــهـــائي لـــلــمــصــــادرة الــذي قــررتـه

tاجلهـة القضائـية
3 - ال �س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسـن النـية.
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اHاداHادّة ة 17
استرداد األموالاسترداد األموال

1 - إذا ارتـــكـــبـت جـــر�ـــة وصــــدرت إدانـــة في إقــــلـــيم
الــطــــرف الــطــــالبt �ــكــن اســتــــرداد األمــــوال احملــجــوزة
tــــطـــلـــوب مـــنه إلـى الـــطـــرف الـــطـــالبHمـن قـــبل الـــطـــرف ا
بـــغـــرض اHـــصـــادرةt طـــبـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــوطـــني لـــلـــطــــرف

اHطلــوب منـه.
2 - ال �س أي بـــنــد مـن هــذه اHـــادة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر

حسـن النـية.
3 - يتم االستـرداد فور صدور حكم نـهائي في إقليم

الطـرف الطـالب.
اHاداHادّة ة 18

تسليم األموال العمومية اخملتلسةتسليم األموال العمومية اخملتلسة
1 - إذا قـــــــام الــــطــــــرف اHــــطـــــلــــوب مــــنــه الــــتــــعـــــاون
بـــحـــجــــز أو مـــصـــــادرة أمـــــوال عــمـــومـــــيـــةt كـــــانت أو لـم
tتــكــن مـحال لـلـتــبـيــيض أو لـعـمــلـيـــات غـســــيل األمــــوال
تـم اخـــتالســـهــــا مــن الــطـــــرف الــطــــالبt يـــســـلم الـــطــــرف
اHــــــطــــــلـــــــــوب مــــــنـــه إلـى الــــــطـــــــــرف الــــــطــــــــالـب األمــــــــوال
احملــــجــــــوزة أو الـــــتي تــــمت مـــــصــــادرتــــهــــا بــــعــــد اقــــتــــطـــــاع

تكــاليف التنفـيذ.
2 - يــتم تـــســلــيـم األمــوال اHــشــار إلـــيــهــا فـي الــفــقــرة
الــــســـــابــــقـــــــة فـــــــور صــــــدور حـــــكـــم نــــهـــــــائي فـي إقــــلــــــــيم

الطـــرف الطـالب.
اHاداHادّة ة 19

اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق
تـــعــــفى الــــوثــــائق اHــــرســــلـــة تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام هـــذه
االتــفــاقـيــةt من أي شـكـــل من أشـكــــال الـتــصـــديـق ويـجب
أن تكـون مـوقعـة من السـلـطة الـتي لهـا صالحـية إصـدارها

وعليها خاتمها الرسمي.
اHاداHادّة ة 20

حدود االستخدامحدود االستخدام
مــا لـم يــتــفق عـــلى خالف ذلكt يـــتــعــيّن أالّ يـــســتــخــدم
الـطــرف الـطالـب أو يـنـقـل أي أدلــة أو بـيـانـات شـخـصــية
tـطـلـوب مـنـهHأو مـعـلـومـات يـحـصـل عـلـيـهـا من الـطــرف ا
في أي حتــقــــيق أو إجــراء خـالفـا Hــا هـــو مـنــصــوص عــلــيه

في الطلبt بدون موافقة الطرف اHطلوب منه.
اHاداHادّة ة 21

اتفاقات أخرىاتفاقات أخرى
ال تـخل أحـكــام هذه االتـفـاقــية بـأي الـتـزامات قـائـمة
بــY الــطـرفــY �ــقـتــضى مــعــاهـدات أو اتــفــاقـيــات أخـــرى

وقعها الطرفان.

اHاداHادّة ة 22

تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات

يــتــبــادل الـطــرفــان اHــعــلــومــات اHـتــعــلــقـــة بــنــصـوص
الـــــتـــــشـــــريـــــعــــــات والـــــتـــــنـــــظـــــــيـم الـــــقـــــضـــــــائي واHـــــبـــــادىء
القضـائــيـةt وذلك بالطريق اHنـصوص عليه في اHادة (3)

من هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 23

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 24

التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـــــخــــضـع هـــــذه االتــــفـــــاقـــــيـــــة لــــلـــــتـــــصـــــديق وفـــــقــــا
tYــــتـــبــــعــــة فـي كال الـــطـــــرفـــHلـإلجـــراءات الــــدســـتــــوريــــة ا
وتـدخـل حــيّـز الــتـنــفـيــذ بـعــد ثالثـY (30) يــومـا مـن تـاريخ
اإلشـعار األخير الـذي يخطـر فيه أي من الطـرفY الطرف
اآلخـر عبـر القنـوات الدبـلومـاسيـة باسـتيفـائه لإلجراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.

2 - تــظـل هـذه االتــفـاقـيــة سـاريـة اHــفـعــول مـا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومــاسـيـة بــرغـبـتـه في إنـهـائــهـا ويــسـري اإلنـهــاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.

وإثـــبـــاتـــا لـــذلكt وقـع مـــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عـــلى هـــذه
االتفاقـية.

حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1431 هـ  اHــــوافــق 12 أكـــتـــوبـــــر ســـنــــة
t2010 من نــســخـتــY أصــلــيــتـY بــالــلــغــة الــعــربــيّـــة ولـكــل

منهمـا ذات احلجية القانونية.
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