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 إتفاقيــة

 بشــأن التعـاون القضائـي فـي المادة الجــزائيـة

 بيـن الجمهوريــة التونسيـــة وجمهورية الصين الشعبية
 
 

 إن الجمهورية التونسية،
 وجمهورية الصين الشعبية،

 )ين الساميين المتعاقدينالمشار إليهما فيما يلي بالطرف(
 

البلدين وتدعيمها خاصة فيمـا     رغبة منهما في توثيق روابط الصداقة والتعاون بين         
سيادة والمنفعة  لعلى أساس اإلحترام المتبادل ل    يهم التعاون القضائي في المادة الجزائية، وذلك        

 .، قررتا إبرام هذه االتفاقيةالمشتركة على قدم المساواة

 
 :ألحكام التالية إتفقتا على او

 

 المادة األولى

 )موضوع ومجال التعاون(

 
 المتعاقدان، وفقا ألحكام هذه اإلتفاقية، بتبادل المـساعدة          الساميان يلتزم الطرفان ) 1

  .تصل بأفعال تشكل جريمة معاقبا عنها في تشريع كل منهماالقضائية في كل إجراء جزائي ي
 
، وبهدف تحديد الجريمة في مفهوم قانون        من هذه المادة   1 لغرض تطبيق الفقرة      )2

كل من الطرفين الساميين المتعاقدين، ال يقع اعتبار اختالفهما في تصنيف األفعال التي تتكون              
منها الجريمة في نفس الصنف من الجرائم أو في وصفها بذات الوصف وال في تحديد األركان 

 .المكونة للجريمة
 

 :تتضمن المساعدة القضائية خاصة ) 3
 .تبليغ وثائق الدعوى الجزائيةأ ـ  



 .تلقي تصريحات الشهود أو األشخاصب ـ  
 .والمحاضر واألشياء المتصلة بالدعوى الجزائيةثائق الوج ـ تسليم  

 . إحالة نتيجة االختبارات ـ د
تسهيل تنقل األشخاص إلى بلد الطرف الطالب لإلدالء بـشهادتهم أو  ـ ـ  ه

 .تالمساعدة على إجراء التحقيقا
 

 . البحث عن األشخاص وتحديد هويتهم-و
 
 . تنفيذ طلبات التفتيش والحجز-ح

 
 كل شكل آخر من المساعدة ال يتعارض مع تشريع الطـرف المطلـوب              -ط

 .إليه
 

 .و األحكام الجزائية على تنفيذ قرارات اإليقاف ية اإلتفاقهنطبق هذتال ) 4
 
ن أجل جرائم تخص الـضرائب      منح المساعدة القضائية في حالة تتبعات م      يمكن  ) 5

واألداءات والجمارك والصرف بمقتضى إتفاق بين الطرفين في شأن كل صـنف مـن هـذه                
 .الجرائم

 
 2المادة 

 )رفض التعاون القضائي(

 

1 ( يرفض التعاون القضائي إذ إعتبر الطرف المطلوب إليه أن: 

 ؛عسكرية بحتةأ ـ الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة  
 تنفيذ الطلب يمس بسيادته، أو بأمنه، أو بالنظام العام فيه أو بمصلحة ب ـ  

        أساسية أخرى؛
 ج ـ هناك أسباب جدية تبعث على اإلعتقاد بأن طلب التعاون القضائي وجه 
 لتسهيل تتبع شخص من أجل إعتبارات عرقية، أو دينية، أو تتصل   

 ا الشخص يمكن أن يتعكر بجنسيته أو بآرائه السياسية أو أن وضع هذ
 بسبب أحد هذه اإلعتبارات؛



  
على الطرف المطلوب إليه أن ينظر قبل رفض طلب التعاون القـضائي، فـي              ) 2

وإذا قبـل الطـرف     . إمكانية إخضاع منح المساعدة القضائية للشروط التي يراها ضـرورية         
 .الطالب التعاون القضائي بهذه الشروط يكون عليه إحترامها

 
 اآلجـال بقـراره     أنسبالطرف المطلوب إليه أن يعلم الطرف الطالب في         على  ) 3

 .القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي لطلب التعاون القضائي وبأسباب هذا الرفض
 
 سياسـية  ةميمن الفقرة األولى من هذه المادة ال تعتبر جر" أ"لغرض تطبيق البند   ) 5

الـساميين  حـد الطـرفين      الحكومـة أل    رئيس اإلعتداء على حياة رئيس الدولة أو على حياة       
 .ما أحد أفراد عائلته أو على حياةالمتعاقدين

 
 

 3المادة 

 )تأجيل التعاون القضائي(

 
يمكن للطرف المطلوب إليه تأجيل تنفيذ طلب التعاون إذا كان من شأنه أن يعطل 

 .األبحاث أو إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية لديه
 
 

 4المادة 

 )منطبق على تنفيذ طلبات التعاونالقانون ال(

 

 .ينفذ طلب التعاون القضائي وفقا لقانون الطرف المطلوب إليه) 1
 

 الطرف الطالـب إذا     لشكل المقترح من  يمكن تنفيذ طلب التعاون القضائي وفقا ل      ) 2
 وما لـم    ،لطرف المطلوب إليه  ية ل قانون المبادئ ال  طلب ذلك صراحة، بشرط أالّ يتعارض مع      

 .الح األطراف المتداخلة في اإلجراءاتيمس من مص
 

 



 5المادة 

 )الطلبوثيقة فحوى (

 

لدى الطرف الطالب   السلطة المختصة    كتابة من قبل      طلب التعاون القضائي   قدمي) 1
 :التالية  والوثائق أن يشتمل على البياناتيجب و

 .السلطة المرسل إليهااسم السلطة الصادر عنها الطلب و اسم أ ـ  
 .مدقق لموضوع الطلبب ـ وصف  

ذكـر  يتضمن وجوبا ج ـ الجريمة الموجبة للطلب مع وصف موجز للوقائع   
 .تاريخ ومكان إرتكابها

 د ـ بيان، بقدر اإلمكان، لهوية، وعنوان وجنسية الشخص المعني باإلجراء  
 .الموجب للطلب

الت طلب التفتيش، والحجـز  بيان النص القانوني الذي يجيز في حاهـ ـ    
 .هذه اإلجراءات في تشريع الطرف الطالبالعمل بيم األشياء، وتسل

 

على الطرف الطالب أن يحيط الطرف المطلوب إليه علما بالمعلومات التكميليـة            ) 2
 .التي يعتبرها هذا األخير ضرورية لتنفيذ الطلب

 

 6المادة 

 )تنفيذ الطلب(

 

 :لتنفيذ الطلب فإن الطرف المطلوب إليه ) 1
بوثائق فإنه يحيل نسخة  ياء والوثائق المطلوبة؛ وإذا تعلق األمرأ ـ يحيل األش 

، فـإن الطـرف    إذا طلب الطرف الطالب صراحة إرسـال األصـول        ومنها مطابقة لألصل،    
 .المطلوب إليه يستجيب بقدر اإلمكان لهذا الطلب

    ب ـ يمكنه رفض أو تأجيل تسليم األشياء أو الوثائق إذا كانـت ضـرورية    

 .ت جارية لديهلسير إجراءا
 .طلبهنتيجة تنفيذ ج ـ يعلم الطرف الطالب ب 

 



على الطرف الطالب إرجاع األشياء، والوثائق الموجهة إليه تنفيذا للطلب، بأسرع   ) 2
ن ذلك من غير مساس بحقوقـه أو بحقـوق          عإال إذا تنازل الطرف المطلوب إليه       ،  ما يمكن 

 .الغير
 

 7المادة 

 ) الدعوى الجزائيةوثائقتبليغ (

 

يقوم الطرف المطلوب إليه بإبالغ األحكام القضائية أو أية وثيقة أخرى تتعلـق             ) 1
، وال يشمل ذلك الوثـائق التـي        باإلجراءات، والتي يوجهها إليه الطرف الطالب لهذا الغرض       

 .تقضي بحضور شخص أمام المحكمة كمتهم
 

. ق للمرسل إليـه   يقدم الطرف المطلوب إليه للطرف الطالب ما يفيد تسليم الوثائ         ) 2
 .وإذا تعذّر التسليم فإن الطرف المطلوب إليه يعلم الطرف الطالب فورا بالسبب

 

 8المادة 

 )األشخاص لإلدالء بالشهادة أو بالخبرة أو للمساعدة في التحقيقاتحضور (

 

 تحقيق حـضور  ل أن يطلب مساعدة الطرف المطلوب إليه        ،يمكن للطرف الطالب  ) 1

  . بشهادته أو تقديم خبرته أو المساعدة على إتمام التحقيقاتلإلدالءشخص على ترابه 
 

 بعد   من هذه المادة،     1للطلب المشار إليه بالفقرة     يستجيب الطرف المطلوب إليه     ) 2
 :التأكد من 

 . المطلوب حضورهأ ـ إتخاذ الوسائل الضرورية لضمان أمن الشخص 
 . الشخص بمقتضى تصريح إختياري كتابي هذاب ـ موافقة 
أية وسيلة إكـراه أو  أن االستدعاء ال يتضمن التنصيص على استعمال ج ـ   

 .زجر
 

يجب أن يشير طلب إبالغ اإلستدعاء المقدم، وفقا ألحكام الفقرة األولى من هـذه            ) 3
 .المادة، إلى األجور والغرامات المتعين دفعها

 



 على األقل من     يوما 60يتعين أن يبلغ االستدعاء إلى الطرف المطلوب إليه قبل          ) 4
 .التاريخ المحدد للحضور إال إذا كان هناك تأكد ووافق الطرف المطلوب إليه على مدة أقصر

 
 9المادة 

 )حضور األشخاص الموقوفين(

 

، وإذا وافق الطرف المطلوب إليه، وكـان         الطرف الطالب  ةرغبيجوز بناء على    ) 1

الموجود بحالة إيقاف في تراب الطرف المطلوب       شخص  تشريعه يسمح بذلك، أن ينقل مؤقتا ال      
وافـق  لإلدالء بشهادته أو للمساعدة في التحقيقات، بشرط ان ي        إلى تراب الطرف الطالب     إليه  

 .على ذلك
 

، بموجب قانون   حالة إيقاف  طيلة الفترة التي يلزم أن يظل الشخص المنقوا فيها ب          )2
وأن يستبقي ذلك الشخص بحالة إيقـاف    الطرف المطلوب إليه، يكون على الطرف الطالب أن         

التتبعات التي طلب نقله من أجلها أو قبـل          تهاءنالطرف المطلوب إليه عند     يعيده موقوفا إلى ا   

 . الزماإذا لم يعد حضورهذلك 
 

إذا تلقى الطرف الطالب إعالما من الطرف المطلوب بأنه لم يعد مطلوبا إيقـاف              ) 3
 .8ملة الشخص المشار إليه في المادة الشخص المنقول، يفرج عنه ويعامل معا

 

 10المادة 

 )حماية الشهود والخبراء واألشخاص المطلوبين للمساعدة في التحقيق(

 

ال يمكن إخضاع الشخص الذي يحضر على تراب الطرف الطالب، وفقا ألحكام            ) 1
 : من هذه اإلتفاقية 9 و 8المادتين 

ف الطالب وال ألي تقييد آخر أ ـ لإليقاف أو التتبع أو العقاب من قبل الطر 

لحريته الفردية على تراب هذا الطرف، من أجل أفعال سابقة لمغادرته لتراب الطرف 
 .المطلوب إليه

ب ـ لإلدالء بتصريحات، على وجه اإلكراه، في إجراءات غير تلـك التـي        
 .أشير إليها في طلب الحضور

 



 المادة إذا بقي الـشخص، طوعـا،         من هذا  1 المشار إليها بالفقرة     مايةتنتهي الح ) 2
غيـر  أصـبح   أن حضوره فيـه      إعالمه ب   يوما بعد  30على تراب الطرف الطالب أكثر من       

 . أو عاد إليه من تلقاء نفسه بعد مغادرته إياه،ضروري
 

 من هذه المادة، المدة التي يتعذر       2تدخل في حساب األجل المشار إليه في الفقرة         ) 3
 .غادرة تراب الطرف الطالب ألسباب خارجة عن إرادتهفيها على المعني باألمر م

 

 

 11المادة 

 ) وأدوات ارتكابهامحصول الجريمة(

 

يبذل الطرف المطلوب إليه ما في وسعه في حدود ما يسمح به تـشريعه وبنـاء               ) 1
على رغبة الطرف الطالب، للتثبت من وجود محصول الجريمة على ترابه، ويبلـغ الطـرف             

ويحيط الطرف الطالب الطرف المطلوب إليه علما، عند تقديم الطلب،          . تهاآلخر بنتيجة تحريا  
 .باألسباب التي تحمله على اإلعتقاد في وجود محصول الجريمة على ترابه

 

يتخذ الطرف المطلوب إليه التدابير الضرورية التي يسمح بها تـشريعه لحجـز             ) 2
 . من هذه المادة1 قرةمحصول الجريمة الذي يتم العثور عليه تنفيذا ألحكام الف

 
، في حدود ما يسمح به تشريعه، وحسب الـشروط          الطرف  المطلوب إليه   يسلم  ) 3

التي يتفق عليها مسبقا الطرفان الساميان المتعاقدان، للطـرف الطالـب محـصول الجريمـة         
 .المحجوز وفقا ألحكام هذه المادة

 

راجعة للغيـر علـى      يجب، عند تطبيق هذه المادة، مراعاة الحقوق المشروعة ال         )4
 . المحجوزمحصول الجريمة

 
 . الجريمة ارتكاب المادة على أدواتهتطبق أيضا أحكام هذ) 5

 

 

 



 

 12المادة 

 ) وحدود االستعمالالسريـــة(

 

يحافظ الطرف المطلوب إليه، بناء على طلب الطرف الطالب، على سرية طلب            ) 1
وإذا .  وعلى سرية عملية التعاون ذاتهـا      له التعاون القضائي وفحواه، وسرية الوثائق المؤيدة     

تعذر تنفيذ الطلب دون خرق هذه السرية فإن الطرف المطلوب إليه يحيط بذلك علما الطـرف               
 .الطالب الذي يقرر عندئذ إن كان متجها مواصلة تنفيذ الطلب

 
 الطرف المطلوب إليـه، علـى سـرية         طلبيحافظ الطرف الطالب، بناء على      ) 2

ات التي يدلي بها إليه هذا الطرف ما لم تقتض اإلجـراءات المحـددة فـي                البراهين والمعلوم 
 .، ووافق الطرف المطلوب إليه على هذا االستثناءالطلب خالف ذلك

 
ال يجوز للطرف الطالب، دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب إليه، إستعمال           ) 3

 .ت غير تلك المشار إليها بالطلبالبراهين المتحصل عليها وال المعلومات المترتبة عنها لغايا

 
 

 13المادة 

 )معلومات حول سجل السوابق العدليةتبادل ال(

 

، طبقا لتشريعيهما، المعلومات بشأن األحكـام   الساميان المتعاقدانيتبادل الطرفان ) 1

 .والقرارات األخرى المتعلقة باإلجراءات الجزائية ذات الصلة بمواطني الطرف اآلخر
 الطرفين أن يطلب من الطرف اآلخر معلومـات حـول سـجل             يمكن لكل من  ) 2

ويستجيب الطرف المطلوب إليه    . السوابق العدلية لشخص ما، مع اإلشارة ألسباب هذا الطلب        
 .للطلب طبقا لتشريعه كما لو صدر هذا الطلب عن سلطته المختصة

 

 

 

 

 



 14المادة 

 )طرق االتصال(

 

ليها من الـسلط المركزيـة للطـرفين    ترسل طلبات التعاون القضائي والردود ع ) 1
 .الساميين المتعاقدين

 
 من هذه المادة وزارة العدل لكـل        1المشار إليها بالفقرة    تكون السلطة المركزية    ) 2

 .من الطرفين الساميين المتعاقدين
 

 15المادة 

 )المصاريف(

 

يتحمل الطرف المطلوب إليه المصاريف الناجمة عـن تنفيـذ طلـب التعـاون              ) 1
 :ئي، بإستثناء المصاريف التالية والتي يتحملها الطرف الطالب القضا

  والنفقات المتعلقة بنقل األشخاص طبقا ألحكام أجور الخبراءأ ـ الغرامات، و 
النفقات المتعلقة بنقل األشخاص المسجونين طبقـا ألحكـام         كذلك  ، و 8المادة   

 ؛ بما فيها تلك المترتبة عن الحراسة9المادة 

 غير اإلعتيادية الناجمة عن تنفيذ طلب التعاون القـضائي، إذا         ب ـ النفقات   
 .تمت بطلب من الطرف الطالب

 
يسبق الطرف الطالب، بناء على طلب الطرف المطلوب إليه، الغرامات واألجور           ) 2

 . من هذه المادة1والنفقات المشار إليها بالفقرة 
 

 16المادة 

 )ة القانونيتبادل المعلومات(

 

المتعلقة المعلومات ، بناء على طلب أحدهما،  المتعاقدان الساميان الطرفانبادليت) 1

 .بتشريعيهما النافذين أو فقه القضاء المتبع في المواد التي تخضع لهذه االتفاقية
 

 



 17المادة 

 )اللغـــــة(

 

تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة، وكل مراسلة أخرى توجـه وفقـا             
 للغـة    للغة الطرف المطلوب إليه أو     هذه اإلتفاقية بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة      ألحكام  

 .الفرنسية
 

 18المادة 

 )اإلعفاء من التصديق(

 

تطبيقا لهذه االتفاقية، تعفى من التصديق الوثائق الرسمية المدلى بها والصادرة عن 

خرى أو المشهود بصحتها محاكم الطرفين الساميين المتعاقدين أو عن السلطات المختصة األ
 . من هذه االتفاقية14من طرفها، والمبلغة عبر طرق االتصال المنصوص عليها بالمادة 

 
  19المادة 

 )العالقة باالتفاقيات الدولية(

 

ال تمس هذه االتفاقية بااللتزامات القائمة بين الطرفين الساميين المتعاقدين وفقا 

 .ل دون تبادل التعاون وفقا لهذه المعاهدات أو االتفاقياتلمعاهدات أو اتفاقيات أخرى، وال تحو
 

  20المادة 

 )تسويـــة النزاعـات(

 

 .بر القناة الدبلوماسيةذه اإلتفاقية عهتطبيق يسوى أي نزاع ينشأ عن تفسير أو 

 

 21المادة 

 )الدخول حيز التنفيذ وإنهاء العمل باإلتفاقية(

 
ل حيز التنفيذ بمضي ثالثين يوما عن تاريخ تدخ تخضع هذه االتفاقية للمصادقة و)1

 . الذي يتم في الجمهورية التونسيةتبادل وثائق المصادقة



 إشعار الطرف اآلخر كتابة بواسطة المتعاقدين الساميين لطرفين كل من ايمكن ل) 2
بعد سري مفعول قرار اإلنهاء وي، لعمل بهذه اإلتفاقيةالقناة الدبلوماسية في أي وقت بإنهاء ا

 .استالم الطرف اآلخر اإلشعار المذكورمن تاريخ ستة أشهر 
 

وإثباتا لذلك وقع المفوضان التالي ذكرهما والمخوالن باتفويض الالزم من 
 .حكومتيهما، هذه االتفاقية

 
، في نظيرين وفي كل من اللغة 1999سنة  نوفمبر  من شهر 30ي بايجنغ فوحرر ب

 . نفس قوة اإلعتمادولكل منهما. العربية، واللغة الصينية

 
 

     عـن جمهوريــة الصيـن الشعبيــة  عـن الجمهوريـــة التونسيـــة  
 

          الطـاهـر صـيـود                               يـانـغ وانـشـانـغ
 كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية                 نائب وزير الشؤون الخارجية


