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  إتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية

  بين

  الجمهورية التونسية وجمهورية األرجنتين
  

  

  إن الجمهورية التونسية

  وجمهورية األرجنتين

  "المتعاقدينالساميين  بالطرفين"إليهما فيما يلي  المشار

  رغبة منهما في تكثيف التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة،

  

 منهما على ضمان إدارة أفضل للقضاء لغرض إحكام اإلجراءات في المادة اوحرص

  الجزائية،

  

  :إتفقتا على األحكام التالية 

  

  أحكام عامة

  

  اإللتزام بالتعاون

  المادة األولى

  

يتبادل الطرفان المتعاقدان التعاون على أوسع نطاق في كل قضية جزائيـة، وفقـا              ) 1

  .لهذه اإلتفاقية

  

 بالتعاون، على معنى الفقرة األولى، المساعدة التي يقدمها الطرف المطلـوب            يقصد) 2

 فـي القـضايا الجزائيـة الـسلطة         المثارة فيما يتعلق باألبحاث والمحاكمات أو التتبعات        منه

  .المختصة للطرف الطالب

  

يقصد بسلطة مختصة للطرف الطالب السلطة المسؤولة عـن أعمـال التحقيـق أو           ) 3

  .التتبع في القضايا الجزائية وفقا للتشريع الداخلي للطرف الطالبالمحاكمة أو 
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الواردة بالفقرة األولى، أعمـال التحقيـق أو التتبـع          " قضية جزائية "يقصد بعبارة   ) 4

  .الجارية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالتشريع الجزائي لكل من الطرفين المتعاقدين

  

ألبحاث والمحاكمات أو التتبعات المبنيـة علـى        وتشتمل القضايا الجزائية كذلك على ا     

جرائم متعلقة بالضرائب والجمارك ومراقبة الصرف ومسائل أخـرى ذات صـبغة ماليـة أو          

  .جبائية

  

وتمنح المساعدة كذلك إذا كانت األفعال الموجبة للتحقيق أو التتبع في الدولة الطالبة             ) 5

  .غير معاقب عنها في قوانين الدولة المطلوب إليها

  

إال أنه إذا كانت المساعدة المطلوبة متمثلة في تنفيذ إجراءات حجز أو تفتيش فإنه يكون               

من الضروري أن تكون األفعال موضوع الطلب معاقبا عنها أيضا بمقتضى قوانين الطـرف              

  .المطلوب إليه

  

  ميدان التعاون

  2المادة 

  

  :يشمل التعاون ) 1

  

  .أ ـ تحديد أماكن تواجد األشخاص وهويتهم

  .ب ـ تبليغ الوثائق القضائية وتبليغ الوثائق األخرى وتسليمها

  .ج ـ توجيه الوثائق والمعلومات األخرى ذات الصلة المتعلقة باألرشيف

  .الحصول على الوثائق والملفات واألشياء ووسائل اإلثبات ـ د

  .هـ ـ سماع الشهود في الدولة المطلوب إليها

  .اص اآلخرين في الدولة الطالبةو ـ سماع الشهود المسجونين واألشخ

  .ز ـ تنفيذ طلبات التفتيش وحجز األشياء

  .ح ـ تحديد األماكن التي يوجد بها محصول الجريمة وحجزه

ط ـ كل وجه آخر من أوجه المساعدة التي تمنح وفقا لهذه اإلتفاقية وال تتنـافى مـع    

  .تشريع الطرف المطلوب إليه
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  :ال يشمل التعاون ) 2

  

  .على األشخاص أو إيقافهم لغرض التسليمـ القبض 

  .ـ نقل المحكوم عليهم المسجونين بغرض قضاء عقوبة

  

  تنفيذ طلبات المساعدة

  3المادة 

  

تنفّذ طلبات المساعدة بسرعة وبالصيغة المنصوص عليها بتشريع الطـرف المطلـوب            

كن هاته الـصيغة    ويمكن تنفيذها كذلك وفقا للصيغة التي يحددها الطرف الطالب ما لم ت           . إليه

ويتولى الطرف المطلوب إليه إعالم الطـرف الطالـب         . مخالفة لتشريع الطرف المطلوب إليه    

  .بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب

  

  رفض طلب المساعدة

  وتأجيل تنفيذه

  4المادة 

  

  :يمكن رفض المساعدة القضائية إذا كان الطلب 

  

 أو بجريمة مرتبطة بجريمة أ ـ يتعلّق في نظر الطرف المطلوب إليه بجريمة سياسية 

  سياسية،

ب ـ يخص جريمة عسكرية صرفة ال تشكل في ذات الوقت جريمة من جرائم الحـق   

  العام،

ج ـ يتعلق بمحاكمة شخص من أجل جريمة حكم ببراءته منها في الدولـة المطلـوب    

  إليها أو تمتع فيها بعفو أو قضى فيها العقوبة المحكوم بها عليه،

تقاد جديا أن الطلب قدم في الحقيقة بهدف إضطهاد شخص بسبب د ـ يبعث على اإلع 

عنصره أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن وضع هذا الشخص قد يتعكر ألي من هذه                  

  األسباب،

هـ ـ يمكن أن ينال من سيادة الطرف المطلوب إليه أو من أمنه أو من نظامه العـام   

  .أو من مصالحه الجوهرية األخرى
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ن إرجاء تنفيذ طلب  المساعدة إذا كان تنفيذ هذا الطلب يتداخل مع سير بحث أو                يمك) 2

  .محاكمة في الدولة المطلوب إليها

  

يعلم الطرف المطلوب إليه بسرعة الطرف الطالب بقـراره رفـض تنفيـذ طلـب               ) 3

  .المساعدة كليا أو جزئيا أو بقرار إرجاء تنفيذه مع تعليل هذا القرار

  

 المطلوب إليه، قبل رفض أو إرجاء المساعدة، فيما إذا كان بإمكانه            ويتثبت الطرف ) 4

منحها بالشروط التي يراها وفي صورة قبول الطرف الطالب لذلك فإن الطرف المطلوب إليه              

  .يتولى التنفيذ طبقا للشروط المذكورة

  

  إحالة طلبات التعاون

  5المادة 

  

و بواسطة السلط المركزية المعينـة      تقبل طلبات التعاون وتوجه بالطريق الدبلوماسية أ      

  .للغرض

  

 بالنسبة للجمهورية التونسية ووزارة  وحقوق اإلنسانوهذه السلط هي وزارة العدل

  .العالقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر بالنسبة لجهورية األرجنتين

  

  أحكام خاصة

  

  تحديد أماكن تواجد األشخاص وهويتهم

  6المادة 

  

المختصة للطرف المطلوب إليه أي جهد قصد تحديد مكان إقامة وهوية           ال تدخر السلط    

  .األشخاص المبينين بالطلب
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  تبليغ الوثائق

  7المادة 

  

يبذل الطرف المطلوب إليه كل ما في وسعه لتبليغ كـل اإلعالمـات ذات العالقـة           ) 1

  .بطلب المساعدة

  

لـق بـاإلدالء بـشهادة أو       ويقوم الطرف الطالب بإحالة كل طلب إعالم بوثائق تتع        ) 2

بالمثول أمام القضاء على ترابها، وذلك قبل التاريخ المحدد للمثول أو لإلدالء بالشهادة بأجـل               

  .كاف

  

يسلم الطرف المطلوب إليه وصال في التبليغ مطابقا للصيغة المنصوص عليها في ) 3

  .قانون الطرف الطالب

  

  إحالة الوثائق واألشياء

  8المادة 

  

 طلب المساعدة بإحالة مضامين من السجل العدلي ووثائق، فإنه يمكن  ـ إذا تعلق1

للطرف المطلوب إليه أن يسلم منها نسخا مشهودا بمطابقتها لألصل، إال إذا طلب الطرف 

  .الطالب صراحة األصول

  

 ـ ترجع في أسرع وقت ممكن للطرف المطلوب إليه، بناء على طلبه، المضامين 2

  .لي أو الوثائق األصلية أو األشياء المسلّمة للطرف الطالبالمستخرجة من السجل العد

  

 ـ إذا تعذّر إرسال الوثائق أو األشياء المحجوزة للطرف الطالب، فإنه يحال إليه 3

  .محضر في القيام بالحجز يحرر وفقا لتشريع الطرف المطلوب إليه
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  حضور األشخاص للمحاكمات

  منهافي الدولة المطلوب 

  9المادة 

  

تنفذ الطرف المطلوب إليه كل الوسائل القانونية المنصوص عليها بتشريعه إلستدعاء يس

شاهد متواجد على ترابه بقصد اإلدالء بشهادته، وتقديم الوثائق وعناصر اإلثبات األخرى التي 

  .بحوزته عند اإلقتضاء

  

ويمكن للطرف المطلوب إليه أن يجيز حضور األشخاص المذكورين بالمطلب طيلة 

  .قت الالزم إلتمام األعمال المطلوبة، ويسمح لهم بتوجيه أسئلة وفقا لتشريعهالو

  

  تطوع األشخاص للشهادة أو للمساعدة 

  على إتمام التحقيقات في الدولة الطالبة

  10المادة 

  

يمكن للطرف الطالب أن يطلب حضور شخص لإلدالء بشهادته أو للمساعدة على إتمام 

  .ه تشريع الدولة المطلوب إليهابحث، وذلك في حدود ما يسمح ب

  

وتتولى الدولة المطلوب إليها تبليغ الطلب بدون أن يكون بإمكانها إتخاذ تدابير إلزامية 

  .أو زجرية في صورة عدم المثول

  

  التفتيش وحجز األشياء

  11المادة 

  

 ـ يستجيب الطرف المطلوب إليه، في حدود ما تسمح به قوانينه، لطلبات التفتيش 1

 وتسليم األشياء للطرف الطالب، كلما إشتمل الطلب على المعلومة الالزمة للتمكين من والحجز

  .التنفيذ وفقا لقوانين الدولة المطلوب إليها

  

 ـ يقدم الطرف المطلوب إليه للطرف الطالب المعلومة موضوع طلبه والتي تكون 2

  .ألشياء المحجوزةلها صلة بنتيجة تنفيذ طلب التفتيش، وبمكان وظروف الحجز، وبحفظ ا
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 ـ ويحترم الطرف الطالب الشروط التي يخضع إليها الطرف المطلوب إليه تسليم 3

  .األشياء المحجوزة

  

  موافقة األشخاص الموقوفين على اإلدالء بشهادتهم

  أو التعاون أثناء التحقيق

  12المادة 

  

المطلوب  ـ يتم مؤقتا وبناء على طلب الطرف الطالب نقل موقوف من بلد الطرف 1

  .إليه إلى بلد الطرف الطالب، لإلدالء بشهادة أو لحضور أبحاث

  

 ـ وال ينقل الطرف المطلوب إليه الموقوف إلى الطرف الطالب بدون رضاه، إذا 2

  .كان من شأن نقله تعريض حياته أو صحته بصفة جدية للخطر

  

 ـ تحتفظ الدولة الطالبة بالشخص المعني باألمر في حالة إيقاف، مالم تنقض مدة 3

السجن المحكوم بها عليه في الدولة المطلوب إليها، وترجعه تحت الحراسة للطرف المطلوب 

إليه حال إنتهاء اإلجراءات التي قدم طلب النقل ألجلها أو حالما يصبح حضوره غير 

  .ضروري

  

ة العقوبة المسلطة على الشخص الواقع نقله بمقتضى هذه المادة،  ـ إذا إنقضت مد4

 13 ويتمتع بالحصانات المنصوص عليها بالمادة 10فإنه يصبح حينئذ خاضعا ألحكام المادة 

  .من هذه اإلتفاقية

  

  الحصانة

  13المادة 

  

ذا  بالدولة الطالبة تنفي3 فقرة 12 ـ ال يقع تتبع الشخص الذي يتواجد بمقتضى المادة 1

إلستدعاء بالحضور لديها، وال إيقافه، وال إخضاعه ألي تقييد آخر لحريته الفردية في هذه 

الدولة من أجل أفعال أو إخالالت سابقة لخروجه من الدولة المطلوب إليها، وال يكره على 

  .اإلدالء بشهادة في قضية غير تلك التي وقع إستدعاؤه من أجلها
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ن هذه المادة إذا تسنت للشخص حرية مغادرة تراب  ـ ال تنطبق الفقرة األولى م2

الدولة الطالبة، ولم يفعل خالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ إعالمه رسميا بكون حضوره لم 

  .يعد ضروريا فيها أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد أن غادره

  

ة أو  ـ ال يمكن إخضاع الشخص الذي لم يحضر لدى الدولة الطالبة ألية عقوب3

  .إجراء زجري في الدولة المطلوب إليها

  

  محصول وأدوات الجريمة

  14المادة 

  

 ـ يبذل الطرف المطلوب إليه، بناء على طلب الطرف الطالب وفي حدود ما يسمح 1

به تشريعه، كل ما في وسعه للتثبت مما إذا كان محصول الجريمة وأدواتها موجودة على 

ويتولى الطرف الطالب عند تحرير الطلب إبالغ . تحرياتهترابه، ويعلم الطرف اآلخر بنتائج 

الطرف المطلوب إليه باألسباب التي تحمله على اإلعتقاد بإمكانية وجود محصول وأدوات 

  .الجريمة المذكورين، على ترابه

  

 من هذه المادة، العثور على محصول الجريمة أو على 1 ـ إذا تم، تطبيقا للفقرة 2

يسمح جودها فإن الطرف المطلوب إليه يتولى إتخاذ التدابير الالزمة التي أداتها المظنون في و

  . تشريعه بهدف حجز هذا المحصول أو هذه األداةبها

  

 في األشياء موضوع الطلب التي هي بحوزتها وفقا منها ـ تتصرف الدولة المطلوب 3

لبحث في حدود ولكل من الطرفين أن يحيل لآلخر األشياء أو المحصول موضوع ا. لتشريعها

  .ما يسمح به كل منهما وما يعتبره معقوال، ومع إحترام حقوق الغير حسن النية

  

 ـ يقصد بمحصول الجريمة في تطبيق هذه المادة، األشياء المادية التي وقع 4

  .الحصول عليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة نتيجة إلرتكاب تلك الجريمة
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  اإلجراءات

  شكل ومضمون الطلبات

  15المادة 

  

  :غي أن يحرر طلب المساعدة كتابة وأن يشتمل في كل األحوال على ما يلي  ينب ـ1

  .أ ـ تحديد السلطة الطالبة المختصة

ب ـ وصف األفعال وأسباب البحث وطبيعة الحكم أو المحاكمة مع اإلشارة للجرائم 

  .ولنصوص القوانين المنطبقة

المكلفين بالحراسة في صورة نقل ج ـ تحديد هوية وصفة الشخص أو األشخاص 

قل إليه الشخص الموقوف وتاريخ إرجاعه للدولة سينأشخاص موقوفين، والمكان الذي 

  .المطلوب إليها

  .د ـ هوية وجنسية الشخص المعني باألمر أو المرسل إليه وعنوانه إن أمكن

  

لب فإنها تطلب  ـ إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن المعلومة غير كافية لتنفيذ الط2

  .من الطرف الطالب معلومات تكميلية

  

 ـ يمكن، في صورة التأكد، إحالة طلب المساعدة بواسطة التلكس أو الفاكس أو 3

البريد اإللكتروني أو بأية وسيلة مشابهة تترك أثرا كتابيا، بشرط تأكيد ذلك كتابيا في ظرف 

  .أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب

  

  السرية

  16المادة 

  

 ـ يمكن للطرف المطلوب إليه أن يطالب بالمحافظة على سرية المعلومات أو األدلة 1

وفي هذه الصورة . لشروط التي يحددها هذا الطرفوفقا ل المقدمة بمقتضى هذه اإلتفاقية وذلك

  .إلتخاذ اإلجراء طبقا لما هو مرغوب فيه على الطرف الطالب أن يبذل ما في وسعه هفإن

  

طرف المطلوب إليه سريا المطلب ومضمونه والوثائق المؤيدة وكل  ـ ويعتبر ال2

  .عمل وقع القيام به وفقا للطلب المذكور، إذا طلب منه ذلك

  



  11

وإذا تعذر تنفيذ الطلب دون خرق لسريته، فإن الطرف المطلوب إليه، يعلم بذلك 

  .الطرف الطالب الذي يقرر ما إذا كان متجها مواصلة التنفيذ

  

  المعلوماتحدود إستعمال 

  17المادة 

  

ال يمكن للطرف الطالب إفشاء وال إستعمال المعلومات أو األدلة المقدمة له في غير 

  .األغراض المحددة بالطلب، بدون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب إليه

  

  التصديق

  18المادة 

  

 اإلتفاقية  فإن وثائق اإلثبات أو الوثائق المسلمة بمقتضى هذه8مع مراعاة أحكام المادة 

  .ال تستوجب أي شكل من أشكال التصديق وال أية موجبات أخرى

  

  تبادل اإلعالم باإلدانة وباألحكام العدلية

  19المادة 

  

يتولى كل من الطرفين المتعاقدين إعالم الطرف المعني باألحكام الجزائية وبالوسائل 

  .لياألمنية الالحقة لها التي تخص رعاياه وتم إدراجها بالسجل العد

  

  .وتتبادل السلط المركزية هذه اإلعالمات مرة في السنة على األقل

  

  .وتوجه نسخة من الحكم الصادر، بناء على طلب صريح في ذلك

  

  تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية

  20المادة 

  

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات المتعلقة بتشريعهما في المادة الجزائية 

  . تلك المتعلقة بميدان اإلجراءات الجزائية وبالتنظيم القضائيوكذلك
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  اللغة

  21المادة 

  

تحرر طلبات المساعدة والوثائق واألوراق المنصوص على توجيهها في هذه اإلتفاقية 

  .بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة للغة الطرف المطلوب إليه

  

  الموظفون القنصليون

  22المادة 

  

نصليين تلقي شهادات طوعية من شاهد متواجد بتراب الدولة يمكن للموظفين الق

  .  وتعلم دولة اإلقامة مسبقا بنية اللجوء إلى هذا اإلجراء،المطلوب إليها
  

  .4 الدولة أن ترفض منح موافقتها على أساس أحد األسباب المبينة بالمادة تلكليمكن 
  

  .تقدمون لهم إختياريايمكن للموظفين القنصليين تبليغ الوثائق لألشخاص الذين ي

  

  المصاريف

  23المادة 

  

يتحمل الطرف المطلوب إليه المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب المساعدة على أن ) 1

  :الطرف الطالب يتكفل بتغطية 

أ ـ المصاريف المتعلقة بنقل شخص لغاية اإلدالء بشهادة وذلك في الحاالت المشار  

ات والمصاريف الواجبة الدفع لذلك الشخص لهذا ، وكل الغرام12 و 10 و 9إليها بالمواد 

  .ويعلم المعني باألمر بدفع المصاريف والغرامات المستوجبة. السبب

ب ـ أجور الخبراء ومصاريف الترجمة والتنصيص واإلدراج التي بذلت سواء بالدولة 

  .المطلوب إليها أو بالدولة الطالبة

  .و المرافقةج ـ المصاريف المتعلقة بتنقل موظفي الحراسة أ

  

إذا إستوجب تنفيذ الطلب نفقات إستثنائية فإن الطرفين المتعاقدين يتشاوران لتحديد ) 2

  .الشروط التي تتم بها المساعدة المطلوبة
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  التطبيق الزمني

  24المادة 

  

تنطبق هذه اإلتفاقية على كل طلب يقدم الحقا لتاريخ دخولها حيز التنفيذ ولو ارتكبت 

  .التاريخالجرائم قبل هذا 

  

  التشاور

  25المادة 

  

ييتشاور الطرفان المتعاقدان، بطلب من أي منها، بالطريق الدة وفي أقصر بلوماسي

  .اآلجال حول تأويل وتطبيق هذه اإلتفاقية

  

  الدخول حيز التنفيذ

  وإنهاء المفعول

  26المادة 
 

ـ    ) 30( االتفاقية حيز التنفيذ بمرور ثالثين يوما        هذه تدخل ي اإلشـعار   من تـاريخ تلق

 يعلم به أحد الطرفين الساميين المتعاقدين الطـرف اآلخـر باسـتيفاء إجراءاتـه               الذيالثاني  

  . الداخلية

  .  االتفاقية سارية المفعول ألجل غير محددهذه تبقى

 من الطرفين الساميين المتعاقدين متى شاء إبالغ الطرف اآلخر بالطريقـة            لكل يمكن

 بعـد    بهـا مل بهذه االتفاقية، وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل           قراره بوضع حد للع    الدبلوماسية

  . الطرف اآلخرمن أشهر من تاريخ تلقي اإلشعار ستة

  . تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه االتفاقية نيابة عن حكومتيهمالما وإثباتا

  

 باللغـات العربيـة واإلسـبانية       أصليين نظيرين في       بـ وحرر

  .فس الحجيةوالفرنسية لكل منها ن

  

  .    االختالف في التأويل يتم اعتماد النص الفرنسيصورة وفي
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 يةجمهوريـة األرجنتيـنال  حكومةعــن            ة الجمهوريـة التونسيـ حكومةعــن


