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 إتفاقيــة 

 بشــأن التعـاون القضائـي فـي المادة الجــزائيـة

 بيـن الجمهوريــة التونسيـــة والجمهورية البرتغالية
 

 
 إن الجمهورية التونسية،

 والجمهورية البرتغالية،
 

 .والبرتغاليرغبة منهما في توثيق روابط الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي 

 
ووعيا بأهمية تطوير التعاون بالنسبة للطرفين في المجال الجزائي وخاصة في مادة            

 .التعاون القضائي
 

 للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية  وإذ تضعان في إعتبارهما اإلتفاق اإلطاري
 .1988 ديسمبر 14وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 

 

هذا الشكل من التعاون يندرج في إطار عالقات الصداقة الجيـدة           وإعتقادا منهما أن    
 .التي تربط الدولتين

 :إتفقتا على األحكام التالية 
 

 الفصل األول

 )موضوع ومجال تطبيق التعاون(

 

يلتزم الطرفان المتعاقدان، وفقا ألحكام هذه اإلتفاقية، بتبادل المساعدة القـضائية           ) 1
 تخضع في زجرها، وقت طلب المـساعدة، إلختـصاص          في كل إجراء جزائي يخص جرائم     

 .السلط القضائية للطرف الطالب
 :تتضمن المساعدة القضائية خاصة  ) 2 



 .أ ـ اإلعالم بالوثائق 
 .ب ـ إرسال المعلومات وبراهين اإلثبات أو النفي 

ج ـ التحري مع األشخاص ومعاينة األماكن واألشياء، وإجراء التفتيش        
 .والحجز

د ـ تسليم كل وثائق اإلجراءات الجزائية لـذوي الـشبهة والمظنـون فـيهم            
 .والمحكوم عليهم والشهود والخبراء وسماعهم أيضا

هـ ـ تقديم المعلومات المتعلقة بالقانون المنطبق وبسجل الـسوابق العدليـة    
 .لذوي الشبهة والمظنون فيهم والمحكوم عليهم

 

عن تسليم المجرمين ويمكن منحها حتى في الحـاالت         المساعدة القضائية مستقلة    ) 3
 .التي يرفض فيها التسليم

 
ال ينطبق هذا اإلتفاق على تنفيذ قرارات اإليقاف أو اإلدانة وال علـى الجـرائم               ) 4

 .العسكرية التي ال تشكل جرائم حق عام
 
ال تمنح المساعدة القضائية في حالة تتبعات من أجل جرائم تخـص الـضرائب              ) 5

داءات والجمارك والصرف إال بمقتضى إتفاق بين الطرفين في شأن كل صنف من هـذه               واأل
 .الجرائم

 
 2الفصل 

 )إزدواجية التجريم(

 

تمنح المساعدة القضائية ولو لم تكن الجريمة معاقبا عنها فـي قـانون الدولـة               ) 1

 .المطلوب إليها
 

تفتيش أو حجز أشياء    غير أنّه إذا تعلّق األمر بالتحري مع أشخاص، أو بإجراء           ) 2
فإنه يجب أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التعاون القضائي معاقبا عنها كذلك في قانون               

 .الدولة المطلوب إليها

 



لغرض تطبيق هذا الفصل، وبهدف تحديد الجريمة في مفهوم قانون كـل مـن               ) 3
مـة وال  فـي إسـتعمال        الطرفين المتعاقدين، ال يقع إعتبار إختالفهما في تحديد أركان الجري         

 . المصطلح القانوني الدال عنها
 

 3الفصل 

 )رفض التعاون القضائي(

 

1 ( يرفض التعاون القضائي إذ إعتبر الطرف المطلوب إليه أن: 
 أ ـ الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية؛ 

ام فيـه أو بمـصلحة          ب ـ تنفيذ الطلب يمس بسيادته، أو بأمنه، أو بالنظام الع 
 أساسية أخرى؛

 ج ـ هناك أسبابا جدية تبعث على اإلعتقاد بأن طلب التعاون القضائي وجـه  
لتسهيل تتبع شخص من أجل إعتبارات عرقيـة، أو دينيـة، أو تتـصل              
بجنسيته أو بآرائه السياسية أو أن وضع هذا الشخص يمكـن أن يتعكـر              

 بسبب أحد هذه اإلعتبارات؛
 .فيذ الطلب يمس من الحقوق والحريات األساسية للشخصد ـ تن 

 
يمكن أن يرفض التعاون القضائي إذا إعتبر الطرف المطلوب إليـه أن هنـاك              ) 2

 .أسباب جدية تحمل على اإلعتقاد بأنه من غير المقبول اإلستجابة للطلب 
 
على الطرف المطلوب إليه أن ينظر قبل رفض طلب التعاون القـضائي، فـي              ) 3

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

 
على الطرف المطلوب إليه أن يعلم الطرف الطالب في أقصر اآلجـال بقـراره              ) 4

 .اب هذا الرفضالقاضي بالرفض الكلي أو الجزئي لطلب التعاون القضائي وبأسب
 
 :من الفقرة األولى من هذه الفصل ال تعتبر جرائم سياسية" أ"لغرض تطبيق البند ) 5

أ ـ جريمة اإلبادة الجماعية، والجرائم المقترفة ضـد اإلنـسانية، وجـرائم      
 . والمتعلقة بالقانون اإلنساني1949الحرب والجرائم المنصوص عليها بإتفاقيات جيينف لسنة 



 المشار إليها بالفصل األول من اإلتفاقية األروبية بشأن زجـر  ب ـ الجرائم  
 .1977 جانفي 27اإلرهاب المعروضة للتوقيع في 

ج ـ األفعال المشار إليها باإلتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من  
 1984 ديسمبر 17ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة المعتمدة في 

 .ن قبل الجمعية العامة لألمم المتحدةم
د ـ الجرائم المنصوص عليها باإلتفاقيات متعددة األطراف بشأن منع وزجر   

اإلرهاب التي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها، أو ينضمان إليها الحقا، وبكل المواثيـق              
ر الرامية للقـضاء    األخرى لمنظمة األمم المتحدة وخاصة اإلعالن الصادر عنها بشأن التدابي         

 .على اإلرهاب الدولي

هـ ـ اإلعتداء على حياة رئيس الدولة أو على حياة أحد أفـراد عائلتـه، أو     
 .على حياة أحد أفراد حكومة أحد الطرفين المتعاقدين

 
 4الفصل 

 )القانون المنطبق على تنفيذ طلبات التعاون(

 

 .طلوب إليهينفذ طلب التعاون القضائي وفقا لقانون الطرف الم) 1
 

يمكن تنفيذ طلب التعاون القضائي وفقا لقانون الطرف الطالب إذا طلـب ذلـك              ) 2
صراحة، بشرط أالّ يتعارض مع قانون الطرف المطلوب إليه وما لـم يمـس مـن مـصالح            

 .األطراف المتداخلة في اإلجراءات

 

 5الفصل 

 )فحوى الطلب(

 

 طرف السلطة المختـصة وأن      ينبغي أن يكون طلب التعاون القضائي موقعا من       ) 1
 :يشتمل على البيانات التالية 

 .أ ـ السلطة الصادر عنها الطلب والسلطة المرسل إليها 
 .ب ـ وصف مدقق لموضوع الطلب 

ج ـ الجريمة الموجبة للطلب مع وصف موجز للوقائع وذكر تاريخ ومكان     
 .إرتكابها



لشخص المعني بـاإلجراء  د ـ بيان، بقدر اإلمكان، لهوية، وعنوان وجنسية ا 
 .الموجب للطلب

هـ ـ  تصريح، في حاالت طلب التفتيش، والحجز وتسليم األشياء، يتـضمن   
 .شهادة بجواز هذه اإلجراءات في تشريع الطرف الطالب

على الطرف الطالب أن يحيط الطرف المطلوب إليه علما بالمعلومات التكميليـة            ) 2
 .يذ الطلبالتي يعتبرها هذا األخير ضرورية لتنف

 

 6الفصل 

 )تنفيذ الطلب(

 

 :لتنفيذ الطلب فإن الطرف المطلوب إليه ) 1
أ ـ يحيل األشياء والوثائق والعناصر األخرى المطلوبة؛ وإذا تعلـق األمـر     

بوثائق فإنه يحيل نسخة منها مطابقة لألصل، إالّ إذا طلب الطرف الطالب صـراحة إرسـال                
 ن تسليمها إليه،األصول ولم يكن هناك مانع معقول م

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

 لسير إجراءات جارية لديه،
ج ـ يعلم الطرف الطالب بمآل طلبه، وبتاريخ ومكان التنفيذ إذا طلب ذلـك          

 .صراحة، وكذلك بإمكانية حضور ممثلين عن الطرف الطالب
 

رجاع األشياء، والوثائق الموجهة إليه تنفيذا للطلب، بأسرع على الطرف الطالب إ  ) 2
 .ما يمكن إال إذا تنازل الطرف المطلوب إليه عن ذلك من غير مساس بحقوقه أو بحقوق الغير

 

 7الفصل 

 )إبالغ الوثائق(

 

يقوم الطرف المطلوب إليه بإبالغ األحكام القضائية أو أية وثيقة أخرى تتعلـق             ) 1
 . ي يوجهها إليه الطرف الطالب لهذا الغرضباإلجراءات، والت

 



ويمكن أن يتم هذا اإلبالغ بمجرد إحالة الوثيقة للمرسل إليـه أو وفقـا إلحـدى                ) 2
الصيغ المنصوص عليها في تشريع الطرف الطالب، بناء على طلبه، أو وفقا لصيغة أخـرى               

 .تتالءم وهذا التشريع
 

. ا يفيد تسليم الوثائق للمرسل إليـه      يقدم الطرف المطلوب إليه للطرف الطالب م      ) 3
 .وإذا تعذّر التسليم فإن الطرف المطلوب إليه يعلم الطرف الطالب فورا بالسبب

 

 

 8الفصل 

 حضور ذوي الشبهة و المظنون فيهم، (

 )والمتهمين، والشهود أو الخبراء

 

يمكن للطرف الطالب، إذا رغب في حضور شخص على ترابه إما بـصفته ذي              ) 1
  مظنون فيه أو شاهد أو خبير، أن يطلب مساعدة الطرف المطلوب إليه قصد تحقيق                شبهة أو 

 .هذا الحضور
 
 :يستجيب الطرف المطلوب إليه لإلستدعاء بعد التأكد من ) 2

 أ ـ إتخاذ الوسائل الضرورية لضمان أمن هذا الشخص؛ 
 ب ـ موافقة الشخص المطلوب حضوره بمقتضى تصريح إختياري كتابي؛ و 

 ج ـ عدم تسليط أية وسيلة إكراه أو زجر يتضمن اإلستدعاء التنصيص  
 .عليها

 
يجب أن يشير طلب إبالغ اإلستدعاء المقدم، وفقا ألحكام الفقرة األولى من هـذه            ) 3

الفصل، إلى األجور والغرامات المتعين دفعها ، وكذلك إلى مصاريف السفر واإلقامة الواجب             

وفـي حالـة   .  يوما على األقل من التاريخ المحدد للحضور  45 إرجاعها كما يجب بلوغه قبل    
 .التأكد يمكن للطرف المطلوب إليه أن يتنازل عن هذا األجل

 
 

 

 



 

 9الفصل 

 )حضور األشخاص الموقوفين(

 

إذا رغب الطرف الطالب في أن يحضر على ترابه شـخص موقـوف بتـراب               ) 1
قل الشخص الموقوف إلى تراب الطرف      الطرف المطلوب إليه فإن هذا الطرف األخير يتولى ن        

الطالب بعد التأكد من عدم وجود أسباب جدية من شأنها أن تحول دون نقلـه وأن الـشخص                  
 .الموقوف قد وافق على ذلك

 
ال يتم النقل إذا إعتبرت السلطة القضائية للطرف المطلوب إليه أن عملية النقـل              ) 2

 :غير مالئمة في صورة الحال وخاصة 
ن حضور الشخص الموقوف ضروريا لسير إجـراءات جزائيـة       أ ـ إذا كا  

 .جارية على تراب الطرف المطلوب إليه
 .ب ـ إذا كان من شأن النقل أن يطيل مدة إيقافه التحفظي 

 

ينبغي على الطرف الطالب أن يبقي الشخص الواقع نقله في حالـة إيقـاف وأن               ) 3
ألجل الذي حدده لذلك أو إذا لم يعـد هنـاك           يتولى إرجاعه للطرف المطلوب إليه عند نهاية ا       

 .موجبا لحضوره
 

تؤخذ بعين اإلعتبار المدة التي يقضيها الشخص الموقوف خارج تراب الطـرف            ) 4
 .المطلوب إليه في حساب مدة اإليقاف التحفظي أو مدة قضاء العقوبة

 

الفصل، إذا بلغت العقوبة المسلطة على الشخص الواقع نقله، وفقا لمقتضيات هذه            ) 5
نهايتها وقت تواجده على تراب الطرف الطالب، فإنه يتم اإلفراج فورا عـن هـذا الـشخص                 

 .ويتمتع عندئذ، لغرض تطبيق هذه اإلتفاقية، بوضع الشخص غير الموقوف
 

إذا رفض الشخص الموقوف اإلدالء بتصريحات، طبقا لمقتضيات هذا الفـصل،           ) 6
 .أو ألية وسيلة إكراهفال يمكن لهذا السبب إخضاعه ألية عقوبة 

 

 



 10الفصل 

 )الحــصـانـة واإلمتيـازات(

 

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

أ ـ لإليقاف أو التتبع أو العقاب من قبل الطرف الطالب وال ألي تقييد آخـر    
هذا الطرف، من أجل أفعال سـابقة لمغادرتـه لتـراب الطـرف             لحريته الفردية على تراب     

 .المطلوب إليه
ب ـ لإلدالء بتصريحات، على وجه اإلكراه، في إجراءات غير تلـك التـي     

 .أشير إليها في طلب الحضور
 

 من هذا الفصل إذا بقي الشخص، طوعا،        1تنتهي الحصانة المشار إليها بالفقرة      ) 2
 يوما بعد أن أصبح حضوره فيه غير ضـروري أو           45 من   على تراب الطرف الطالب أكثر    

 .عاد إليه من تلقاء نفسه بعد مغادرته إياه

 
 11الفصل 

 )محصول الجريمة(

 

يبذل الطرف المطلوب إليه ما في وسعه في حدود ما يسمح به تـشريعه وبنـاء               ) 1

لطـرف  على رغبة الطرف الطالب، للتثبت من وجود محصول الجريمة على ترابه، ويبلـغ ا           
ويحيط الطرف الطالب الطرف المطلوب إليه علما، عند تقديم الطلب،          . اآلخر بنتيجة تحرياته  

 .باألسباب التي تحمله على اإلعتقاد في وجود محصول الجريمة على ترابه
 
يتخذ الطرف المطلوب إليه التدابير الضرورية التي يسمح بها تـشريعه لحجـز             ) 2

 . عليه تنفيذا ألحكام الفقرة السابقةمحصول الجريمة الذي يتم العثور
 

إذا عبر الطرف الطالب عن نيته في القيام بحجز، أو أي إجراء آخر مماثل، فإن               ) 3
الطرف  المطلوب إليه يتخذ التدابير التي يسمح بها قانونه لمنع كل معاملة، أو إحالة أو تفويت           

 .اءفي الممتلكات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لمثل هذا اإلجر
 



يعتبر المحصول المحجوز وفقا ألحكام هذه اإلتفاقية ملكا للطرف المطلوب إليه،           ) 4
 . ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

 
 .تحفظ حقوق الغير، وفقا لقانون الطرف المطلوب إليه، عند تطبيق هذا الفصل) 5

 
 .تطبق أيضا أحكام هذا الفصل على أدوات الجريمة) 6

 
 12الفصل 

 )ـةالسريــ(

 

يحافظ الطرف المطلوب إليه، بناء على طلب الطرف الطالب، على سرية طلب            ) 1

وإذا . التعاون القضائي وفحواه، وسرية الوثائق المؤيدة له وعلى سرية عملية التعاون ذاتهـا            
تعذر تنفيذ الطلب دون خرق هذه السرية فإن الطرف المطلوب إليه يحيط بذلك علما الطـرف               

 .عندئذ إن كان متجها مواصلة تنفيذ الطلبالطالب الذي يقرر 

 
يحافظ الطرف الطالب، بناء على رغبة الطرف المطلوب إليـه، علـى سـرية              ) 2

البراهين والمعلومات التي يدلي بها إليه هذا الطرف ما لم تقتض اإلجـراءات المحـددة فـي                 
 .الطلب خالف ذلك

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

 .البراهين المتحصل عليها وال المعلومات المترتبة عنها لغايات غير تلك المشار إليها بالطلب

 
 13الفصل 

 )معلومات حول سجل السوابق العدلية(

 

يتبادل الطرفان، طبقا لتشريعيهما، المعلومات بشأن األحكام والقرارات األخرى         ) 1

 .ئية ذات الصلة بمواطني الطرف اآلخرالمتعلقة باإلجراءات الجزا
 



يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف اآلخر معلومـات حـول سـجل               ) 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
 

 14الفصل 

 )لمركزيةالسلطة ا(

 

يعين كل طرف سلطة مركزية تتكلف بتوجيه وتلقـي المطالـب والمراسـالت             ) 1

 .األخرى المتعلقة بالتعاون القضائي وفقا لمقتضيات هذه اإلتفاقية
 

توجه السلطة المركزية  طلب التعاون القضائي الذي تتلقـاه، إلـى الـسلطات              ) 2
 .ر بالردالمختصة لتنفيذه وتعلم السلطة المركزية للطرف اآلخ

 
يتم توجيه وتسلّم طلبات التعاون القضائي بـين الـسلط المركزيـة مباشـرة أو         ) 3

 .بالطريق الديبلوماسية

 
 :تكون السلطة المركزية ) 4

 أ ـ بالنسبة لتونس، إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل؛ 
  .مكتب الوكيل العام للجمهوريةب ـ بالنسبة للبرتغال،  

 
 15الفصل 

 )اريفالمص(

 

يتحمل الطرف المطلوب إليه المصاريف الناجمة عن تنفيذ طلب التعاون القـضائي،            
 :بإستثناء المصاريف التالية والتي يتحملها الطرف الطالب 

أ ـ الغرامات، واألجور والنفقات المتعلقة بنقل األشخاص طبقا ألحكام الفصل   
 ؛9حكام الفصل ، والنفقات المتعلقة بنقل األشخاص المسجونين طبقا أل8

 ب ـ المنح والنفقات الناجمة عن نقل موظفي السجن أو الحراس؛ 
ج ـ النفقات غير اإلعتيادية الناجمة عن تنفيذ طلب التعـاون القـضائي، إذا     

 .تمت بطلب من الطرف الطالب



 16الفصل 

 )التعاون القانوني(

 

المجاالت المشار إليها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات القانونية في ) 1
 .بهذه اإلتفاقية

 
يمكن للطرفين توسيع تعاونهما إلى مجاالت قانونية أخرى غير تلك المنصوص ) 2

 . عليها بالفقرة السابقة
 

 17الفصل 

 )اللغـــــة(

 

تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة، وكل مراسلة أخرى توجـه وفقـا             

 .الطرف الطالب وترفق بترجمة للغة الفرنسيةألحكام هذه اإلتفاقية بلغة 
 

 18الفصل 

 )تسويـــة النزاعـات(

 

تتم تسوية أي خالف أو صعوبة تتعلق بتطبيق أو تأويل هذه اإلتفاقية عـن طريـق                

 .التشاور بين الطرفين المتعاقدين

 

 19الفصل 

 )الدخول حيز التنفيذ وإنهاء العمل باإلتفاقية(

 

حيز التنفيذ بمضي ثالثين يوما عن تاريخ تبادل وثائق تدخل هذه اإلتفاقية ) 1
 .المصادقة

 

ويمكن للطرفين المتعاقدين أن ينهيا، في أي وقت، العمل بهذه اإلتفاقية وذلك ) 2
بإعالم كتابي؛ وينتهي العمل باإلتفاقية بعد إنقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ تلقي هذا 

 .اإلعالم



 
ر من شهر ماي سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف، وحرر بتونس في الحادي عش

ولكل من النصوص . في نظيرين وفي كل من اللغة العربية، واللغة البرتغالية، واللغة الفرنسية
 .الثالثة نفس قوة اإلعتماد

 
 

     عن جمهوريـــة البــرتغــــال  عـن الجمهوريـــة التونسيـــة
      وزيـــر العــــدل               وزيــــر العــــدل  

 

 
 جوزي إدواردو فيــرا كروز جارديــم       عبــد اللــه القـــالل


