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ASSEMBLEIA NACIONAL 

Resolucao n.° 6/11 

de 17 de Marco 

Considerando que o Grupo Parlamentar do MPLA solici- 

tou ao Presidente da Assembleia Nacional, a substituigao do 

Deputado Raul Augusto Lima, membro suplente do Conse- 

Iho de Administragao, com mandato suspenso por exercer 

cargo incompativel com a fungao de Deputado, pelo Deputado 

Francisco José Ramos da Cruz, de modo a conformar com 0 

que estabelece a Constituigao da Reptiblica de Angola e a 

Lei Organica da Assembleia Nacional; 

Considerando que a solicitagao preencheu os requisitos 

estabelecidos no artigo 155.° da Constituigao da Republica de 

Angola e da alinea a) dos n.°s 1 e 2 do artigo 15.° da Lei n.° 4/10, 

de 31 de Margo — Lei Organica da Assembleia Nacional; 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos das disposigGes combinadas do artigo 155.° da Cons- 

tituigao da Reptiblica e da alinea a) dos n.°s 1 e 2 do artigo 15.° 

da Lei n.° 4/10, de 31 de Margo — Lei Organica da Assem- 

bleia Nacional, a Assembleia Nacional emite a seguinte 

resolugao: 

1.° — E aprovada a designac’o do Deputado Francisco 

José Ramos da Cruz, n.° 55, titular do Cartéo de Eleitor 

n.° 46 645 800, do Circulo Eleitoral Nacional, a membro 

suplente do Conselho de Administragao. 

2.° — As dtividas e omiss6es que se suscitarem na apli- 

cacao e interpretagao da presente resolucgao sao resolvidas 

pela Assembleia Nacional. 

3.° — A presente resolugao entra imediatamente em vigor. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 23 de Fevereiro de 2011. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Antdénio Paulo 

Kassoma. 

Resolucao n.° 7/11 

de 17 de Marco 

Considerando que o interesse dos Governos da Reptiblica 

de Angola e da Republica Popular da China em ver reforgadas 

as relagGes de cooperac4o nos mais diversos dominios visando 

a prevencao e o combate da criminalidade;
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Decididos a criar condigées favoraveis para o estabeleci- 

mento de relagées privilegiadas entre os dois paises no ambito 

da justiga; 

Desejosos de consolidar e fortalecer as relagGes de amizade 

e de cooperac¢ao entre os dois povos e Governos; 

AAssembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos da alinea k) do artigo 161.° e da alinea f) do n.° 2 do 

artigo 166.° ambos da Constituigao da Republica, a seguinte 

resolucao: 

1.° — E aprovado, para ratificagaio, o Tratado de Extradi- 

cao entre a Reptblica de Angola e a Reptblica Popular da 

China, assinado aos 20 de Junho de 2006, anexo a presente 

resolugao e que dele é parte integrante. 

2.° — As dtividas e omiss6es que se suscitarem na apli- 

cacao e interpretagao da presente resolucdo sao resolvidas 

pela Assembleia Nacional. 

3.° — A presente resolugao entra em vigor a data da sua 

publicagao. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 23 de Fevereiro de 2011. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Anténio Paulo 

Kassoma. 

TRATADO DE EXTRADICAO ENTRE A 
REPUBLICA DE ANGOLA E A 

REPUBLICA POPULAR DA CHINA 

A Reptiblica de Angola e a Reptiblica Popular da China, 

doravante denominadas «Partes»; 

Desejando promover uma cooperacaéo efectiva entre os 

dois paises, para prevenir e combater a criminalidade, com 

base no respeito mtituo pela soberania, igualdade e beneficio 

entre as Partes; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1° 

(Da obrigacdo de extradigao) 

As Partes obrigam-se, de acordo com as disposigdes do 

presente Tratado e a pedido da outra Parte, a entregar reci- 

procamente as pessoas que se encontrem em seus respectivos 

territérios e que sejam procuradas pela outra Parte, para 

serem processadas ou para a execucdo de uma pena imposta 

aquela pessoa. 

ARTIGO 2.° 

(Crimes sujeitos 4 extradicao) 

1. Nao havera extradig&o excepto se o acto pelo qual ela 

é requerida for criminalmente punivel segundo 4s leis de 

ambas as Partes, nas seguintes condicées: 

a) se o pedido de extradi¢ao objectivar um processo 

criminal e o crime for punivel, segundo a legis- 

lagao de ambas as Partes, com uma pena de pri- 

sdo igual ou superior a um ano ou outras penas 

mais graves; 

b) se o pedido de extradic¢do objectivar o cumprimento 

de uma pena e o periodo que restar para o seu 

cumprimento for de pelo menos seis meses de 

prisdo no momento da apresentacdo do pedido. 

2. Para determinar se um acto constitui infracc4o criminal 

nos termos das legislagdes de ambas as Partes para efeitos 

do nimero anterior nao se devera ter em conta se as legisla- 

¢6es de ambas as Partes qualificam 0 acto dentro da mesma 

categoria de crime ou se existem sob a mesma terminologia. 

3. Se o pedido de extradicao abarca dois ou mais actos 

constituindo cada um deles crime, segundo a legislagao de 

ambas as Partes e no minimo um deles se enquadra nas con- 

dicgdes de duragdo das penas previstas no n.° 1 deste artigo a 

Parte requerida podera deferir o pedido de extradicao para 

todos os actos. 

ARTIGO 3.° 

(Da recusa obrigatéria da extradicio) 

A extradicgao nao sera concedida se: 

a) a Parte requerida considerar que 0 crime que origi- 

nou o pedido de extradigao é politico, ou a Parte 

requerida ja tiver garantido asilo a pessoa recla- 

mada; 

b) a Parte requerida tenha motivos substanciais para 

acreditar que a extradi¢do tenha sido pedida com 

0 proposito de processar ou punir a pessoa recla- 

mada em razao da raga, sexo, religiao, nacionali- 

dade ou opiniao politica, ou ainda que a situagao 

da pessoa reclamada em processo judicial possa 

ser prejudicada em funcao de uma dessas razGes; 

c) 0 crime em que se baseia o pedido seja exclusiva- 

mente militar; 

d) a pessoa reclamada for nacional da Parte requerida 

no momento em que o pedido de extradi¢do for 

recebido pela Parte requerida; 

é) a pessoa reclamada tenha tornado insusceptivel de 

processo ou da execugdo, da sentenga por qual- 

quer razdo, inclusive prescri¢ao ou amnistia, 

segundo a legislagao de qualquer das Partes;
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jf) a sentenga final ja tiver transitado em julgado, ou o 

processo judicial encerrado, na Parte requerida, 

em relagdo ao crime pelo qual a extradi¢4o esteja 

sendo pedida; 

g) o pedido de extradi¢4o se refira a um caso cujo pro- 

cedimento criminal dependa exclusivamente de 

participagao do ofendido de acordo com a legis- 

lagao de ambas as Partes; 

h) o pedido de extradigao for feito pela Parte reque- 

rente com base num julgamento 4a revelia e esta 

nao de garantias de julgar novamente o caso 

depois de concedida a extradi¢do; 

i) a pena que possa ser imposta a pessoa reclamada 

conflituar com os principios constitucionais da 

Parte requerida. 

ARTIGO 4° 
(Da recusa facultativa da extradicio) 

A extradicado pode ser recusada se: 

a) A Parte requerida tiver competéncia relativamente 

ao crime objecto do pedido de extradigao de 

acordo com a sua legislagdéo nacional e quando 

ja estiver em curso processo contra a pessoa 

reclamada por causa deste crime; ou 

b) A Parte requerida, ao analisar a seriedade do crime 

e 0 interesse da Parte requerente, considera que a 

extradigaéo pode ser incompativel por razées 

humanitarias ligadas a idade, satide ou de outras 

circunstancias pessoais da pessoa reclamada. 

ARTIGO 5° 

(Da obrigacdo de instauracdo de processo 

criminal na Parte requerida) 

Se a extradicao nao for concedida, de acordo com a ali- 

nea d) do artigo 3.° do presente Tratado, a Parte requerida 

devera, a pedido da Parte requerente, submeter 0 caso as suas 

autoridades competentes, para a instauragdo de um processo 

criminal, conforme a sua lei nacional. Para tal fim, a Parte 

requerente devera entregar a Parte requerida a documentacao 

e as provas referentes ao caso. 

ARTIGO 6° 

(Das Autoridades Centrais e dos canais de comunicacio) 

1. Para efeitos de aplicacgao do presente Tratado, as Partes 

designam como Autoridades Centrais competentes, respec- 

tivamente: 

a) pela Reptiblica de Angola, o Ministério da Justiga; 

b) pela Reptiblica Popular da China, 0 Ministério dos 

Negécios Estrangeiros. 

2. As Autoridades Centrais competentes designadas no 

ntimero anterior, comunicat-se-4o através do canal diploma- 

tico. 

ARTIGO 7° 

(Do pedido de extradic4o e da documentacio exigida) 

1. O pedido de extradigéo devera ser formulado por 

escrito e incluira ou sera acompanhado de: 

a) nome da autoridade requerente; 

b) nome, idade, sexo, nacionalidade, os documentos 

de identidade, profissao, domicilio ou residéncia 

e qualquer outra informagao que possa auxiliar a 

determinar a identidade e a localizagao da pessoa 

reclamada, bem como, se disponivel, a descrigaio 

da sua aparéncia, a fotografia e as impressdes 

digitais; 

c) descrigao sumaria do acto criminal e as suas conse- 

quéncias; 

d) texto das disposigées legais relevantes que estabe- 

legam a jurisdicao criminal, a determinagao do 

crime e a indicagdo da pena que pode ser imposta; 

é) texto das disposigées legais relevantes, que descre- 

vem os prazos da prescricdo do processo ou da 

execucdo da senten¢a. 

2. Adicionalmente as disposig6es do n.° 1 deste artigo: 

a) o pedido de extradigao que vise um processo cri- 

minal contra a pessoa reclamada, devera ser tam- 

bém acompanhado de uma cépia do mandado de 

captura emitido pela autoridade competente da 

Parte requerente; ou 

b) o pedido de extradi¢ao que vise o cumprimento de 

uma sentenga imposta a pessoa reclamada, 

devera ser também acompanhado de uma cépia 

da sentenga definitiva e de informacdo sobre o 

tempo de pena ja cumprido. 

3. O pedido de extradi¢do, assim como os documentos de 

suporte deverdo ser assinados e carimbados e ser acompa- 

nhados de tradugao na lingua da Parte requerida. 

ARTIGO 8° 

(Da informagio adicional) 

Se a Parte requerida considerar que a informacgdo forne- 

cida com o pedido de extradi¢do nado é suficiente, podera 

solicitar que novas informagées sejam fornecidas dentro de 

30 dias. Caso a Parte requerente formular um pedido devi- 

damente justificado o tempo limite podera ser prorrogado 

mais 15 dias. Se a Parte requerente nao conseguir apresentar 

as informac¢Ges adicionais dentro desse prazo, considerar-se-a
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que renunciou voluntariamente ao pedido de extradigdo. No 

entanto, a Parte requerente nao estara impedida de apresen- 

tar novo pedido de extradigao pelo mesmo crime. 

ARTIGO 9.° 

(Da prisao preventiva) 

1. Em caso de urgéncia, qualquer Parte podera requerer a 

prisao preventiva da pessoa reclamada por outra Parte, antes 

da apresentagao formal do pedido de extradigao. Tal pedido 

devera ser submetido por escrito através do canal previsto no 

artigo 6.° deste Tratado, 4 Organizacgdo Internacional de 

Policia Criminal INTERPOL) ou outros canais acordados 

por ambas as Partes. 

2.O pedido de prisdo preventiva devera conter os requi- 

sitos indicados no n.° | do artigo 7.° do presente Tratado, uma 

declaracgao da existéncia dos documentos indicados no n.° 2 

do mesmo artigo e uma declaragao de que o pedido formal de 

extradigao da pessoa reclamada sera encaminhado. 

3. A Parte requerida devera imediatamente informar a 

Parte requerente do resultado das suas diligéncias ao pedido. 

4. A prisdo preventiva devera ser suspensa se dentro de 

um periodo de 30 dias depois da prisao da pessoa reclamada 

a Autoridade Competente da Parte requerida nao rece- 

ber o pedido formal de extradigao. Por solicitagao devida- 

mente fundamentada pela Parte requerente, esse prazo 

podera ser prorrogado por mais 15 dias. 

5. A suspensao, da priséo preventiva, resultante do 

numero anterior, ndo prejudica a extradi¢do da pessoa 

reclamada se a Parte requerida tiver subsequentemente rece- 

bido o pedido formal de extradigao. 

ARTIGO 10.° 

(Da decisdo sobre o pedido de extradicaéo) 

1. A Parte requerida devera tratar o pedido de extradigao 

de acordo com os procedimentos previstos pela sua legisla- 

cdo interna e devera imediatamente informar a Parte reque- 

rente da sua decisao. 

2. Se a Parte requerida recusar, no todo ou em parte, o 

pedido de extradicao, devera notificar a Parte requerente das 

razGes dessa recusa. 

ARTIGO 11° 

(Da entrega do extraditando) 

1. Se a extradicao for concedida pela Parte requerida, as 

Partes deverao acordar sobre a data, o lugar e outros aspec- 

tos relevantes relativos 4 execuc4o da extradigao. Entretanto, 

a Parte requerida informara a Parte requerente o periodo de 

tempo durante o qual 0 extraditando permaneceu detido antes 

da entrega. 

2. Se a Parte requerente no tiver retirado o extraditando 

dentro de 15 dias contados da data acordada para a execucao 

da extradigao, a Parte requerida devera liberta-lo imediata- 

mente e podera recusar novo pedido de extradi¢ao da pessoa 

pelo mesmo crime, salvo 0 disposto no n.° 3 deste artigo. 

3. Se qualquer das Partes nao cumprir com a entrega ou 

a assuncdo da pessoa a ser extraditada dentro do tempo acor- 

dado por razGes alheias 4 sua vontade, a outra Parte devera 

ser imediatamente notificada. As Partes deverao mais uma 

vez concordar sobre os assuntos relevantes para a execucao 

da extradigdo e deverd aplicar-se o previsto no nimero anterior. 

ARTIGO 12.° 

(Da entrega adiada e temporaria) 

1. Se a pessoa reclamada estiver sendo processada contra 

ou cumprir uma sentenga na Parte requerida por um outro 

crime além do requerido no pedido de extradicdo, a Parte 

requerida pode, depois de tomar a decisao de admitir a extra- 

digao, adiar a entrega até a conclusao do processo ou ao cum- 

primento da pena. A Parte requerida devera informar a Parte 

requerente do adiamento da entrega. 

2. Se o adiamento da entrega mencionada no ntimero ante- 

rior poder causar prescrigaéo do procedimento criminal, ou 

impedir a investigagao pela Parte requerente do crime pelo 

qual a extradicao é solicitada, a Parte requerida pode na 

medida permitida pela sua lei nacional temporariamente 

transferir a pessoa reclamada a Parte requerente de acordo 

com os termos e condig6es acordadas por ambas as Partes. A 

Parte requerente devera imediatamente devolver aquela pes- 

soa a Parte requerida apés conclusao das diligéncias rele- 

vantes. 

ARTIGO 13.° 

(Dos pedidos de extradicao feitos por varios Estados) 

Se os pedidos de extradicao de uma mesma pessoa forem 

feitos por mais de um Estado, a Parte requerida devera dis- 

cricionariamente decidir se aceita o pedido de qualquer um 

dos Estados. 

ARTIGO 14.° 

(Da regra de especialidade) 

A pessoa extraditada de acordo com o presente Tratado 

nao devera ser processada ou sujeita a execucdo de sentenca 

pela Parte requerente por um crime cometido por aquela
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pessoa antes da sua entrega, além daquela para qual a extra- 

digdo é concedida, nem deverda ser reextraditada a um 

terceiro Estado, a menos que: 

a) haja prévio consentimento da Parte requerida. Para 

o fim desse consentimento, a Parte requerida 

podera solicitar a apresentagao dos documentos e 

das informag6es mencionadas no artigo 7.° e uma 

declaragao da pessoa extraditada com respeito ao 

crime mencionado; 

b) que a pessoa nado tenha abandonado o territorio da 

Parte requerente nos 30 dias depois de estar livre 

para fazé-lo. No entanto, esse periodo de tempo 

nao incluira o periodo durante o qual a pessoa 

nao pode deixar o territério da Parte requerida 

por raz6es alheias a sua vontade; ou 

c) que a pessoa tenha voluntariamente regressado ao 

territ6rio da Parte requerente apés a sua partida. 

ARTIGO 15.° 

(Da entrega de bens) 

1. Se a Parte requerente o solicitar, a Parte requerida 

devera, na medida em que sua legislagao interna permita, 

apreender os bens que tenham sido encontrados em seu ter- 

rit6rio, que sejam instrumentos ou produtos do crime ou que 

possam servir de prova e, quando a extradicdo for concedida, 

entregd-los a Parte requerente. 

2. Quando a extradicdo for concedida, os bens mencio- 

nados no nimero anterior, poderao contudo ser entregues 

mesmo que a extradicdo nado possa ser executada devido a 

morte, desaparecimento ou fuga da pessoa reclamada. 

3. A Parte requerida podera, em razado de qualquer outro 

processo penal em curso, adiar a entrega dos mencionados 

bens até a conclusao do processo, ou entregd-los tempora- 

riamente sob condi¢ao de sua restituigao futura pela Parte 

requerente. 

4. A entrega dos bens nao prejudicara qualquer direito 

legitimo da Parte requerida ou de terceiros. Se tais direitos 

existirem, a Parte requerente deverd, a pedido da Parte 

requerida, devolvé-los imediatamente a Parte requerida sem 

qualquer 6nus logo que termine 0 processo. 

ARTIGO 16° 

(Do transito) 

1. Quando uma Parte extraditar uma pessoa a partir de 

um terceiro Estado pelo territ6rio da outra Parte, esta devera 

exigir a permiss4o para 0 referido transito. Tal permissao nao 

sera necessaria quando forem utilizados meios de transporte 

aéreos, sem previsdo de aterragem no territério da Parte de 

transito. 

2. A Parte requerida devera, sem conflito com sua legis- 

lagdo nacional, atender a solicitagdo de transito feita pela 

Parte requerente. 

ARTIGO 17.° 

(Da notificacgao da decisio) 

A Parte requerente devera dar imediatamente informacdo 

a Parte requerida sobre 0 processo ou execucao da senten¢ga 

contra a pessoa extraditada, ou informacgdo concernente a 

reextradicao de tal pessoa para um terceiro Estado. 

ARTIGO 18.° 

(Dos custos) 

As despesas resultantes dos procedimentos de extradicgao 

na Parte requerida devem ser suportadas por essa Parte. As de 

transportacdo e de transito ligadas a entrega ou assungao da 

pessoa extraditada deverao ser suportadas pela Parte reque- 

rente. 

ARTIGO 19.° 

(Da relagdo com outros Tratados) 

O presente Tratado nao afectard nenhum direito e 

nenhuma obriga¢ao das Partes em virtude de outros Tratados. 

ARTIGO 20.° 
(Da solugao de controvérsias) 

Qualquer controvérsia decorrente da aplicagao ou da inter- 

pretacgao do presente Tratado sera resolvida por via de con- 

sulta ou negociagao através do canal diplomatico. 

ARTIGO 21.° 

(Da validade e duracao) 

O presente Tratado é valido por um periodo de cinco anos, 

renovavel automaticamente por iguais e sucessivos periodos, 

salvo se uma das Partes manifestar a intengdo de o terminar, 

devendo fazé-lo por notificagao escrita através do canal 

diplomatico com a antecedéncia minima de seis meses. 

ARTIGO 22.° 

(Da entrada em vigor e dentncia) 

1. O presente Tratado esta sujeito a ratificagao. Os ins- 

trumentos de ratificagao serao trocados em data e lugar a 

acordar pelas Partes, pela via diplomatica, e entrara em vigor 

30 dias apos a troca dos instrumentos de ratificagao. 

2. Cada Parte podera, a qualquer momento, denunciar o 

presente Tratado, informando por escrito através da via 

diplomatica. A dentincia produzira efeitos no centésimo 

octogésimo dia depois da data da notificagao da dentincia. A 

dentincia do presente Tratado nao afectara os procedimentos 

de extradi¢ao em curso.
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3. O presente Tratado aplica-se a qualquer pedido apre- 

sentado apés a sua entrada em vigor, mesmo se as infracgdes 

criminais relevantes ocorreram antes dessa data. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autori- 

zados por seus respectivos Govermos, assinam o presente Tratado 

em dois originais, nas linguas portuguesa, chinesa e inglesa, 

todos igualmente auténticos. E em caso de divergéncia na 

interpretacdo prevalecera o texto em lingua inglesa. 

Feito em Luanda, aos 20 de Junho de 2006. 

Pela Reptiblica de Angola, ilegivel. 

Pela Reptiblica Popular da China, ilegivel. 

TRATADO DE EXTRADICAO ENTRE 

A REPUBLICA DE ANGOLA E A REPUBLICA 

POPULAR DA CHINA 

Parecer Técnico: 

As relagées de amizade e de cooperacio entre a Rept- 

blica de Angola e a Republica Popular da China tem-se pau- 

tado por um clima de entendimento e confianga mitua. 

O volume da cooperagéo que envolve a Republica de 

Angola e a Reptiblica Popular da China é consideravel e 

tende crescer cada vez mais, aguardando por conseguinte 

pelo cumprimento das formalidades legais interna por parte 

do Governo Angolano. 

Existem de ambas as Partes a expectativa do incremento 

da coopera¢ga4o nos varios dominios, sobretudo no dominio 

da Extradicao entre os dois Paises com base no referido ins- 

trumento juridico negociado e rubricado em Luanda, 

aos 25 de Maio de 2006. 

Comentarios: 

II — Generalidades: 

O Tratado na parte preambular, faz mengado 4 denomina- 

cao das Partes, realcando a necessidade de cooperacao de 

transferéncia daqueles individuos foragidos e procurados 

para se fazerem presentes no Estado requerente a fim de 

serem julgados ou de serem sujeitos a accao penal procedi- 

mentos criminal. 

II — Parte Dispositiva: 

O presente Tratado tem 22 artigos, redigidos nas linguas 

portuguesa, chinesa e inglesa. 

Do ponto de vista da substancia: 

O artigo 1.° trata do objecto do Tratado no dominio de 

Extradigao como instrumento juridico através do qual as Par- 

tes se prop6e entregar as pessoas que se encontram em seus 

respectivos territérios e que sejam procuradas pela outra 

Parte para serem processadas ou para a execucdo de uma 

pena. 

O artigo 2.°, define os crimes sujeitos 4 extradicdo. 

No artigo 3.°, prevé as condicGes para a recusa obrigat6- 

ria da Extradicaéo, com destaque para os crimes que preve- 

jam a pena de morte. 

No artigo 4.°, as Partes acordam sobre a recusa facultativa 

da Extradicao. 

O artigo 5.°, define a obrigacao de instaurag4o de pro- 

cesso criminal na Parte requerida. 

O artigo 6.°, define o Ministério da Justiga da Republica 

de Angola e 0 Ministério dos Negécios Estrangeiros da 

Reptiblica Popular de China como autoridades centrais e es- 

tabelece o canal diplomatico como meio de comunicagao. 

O artigo 7.°, estabelece os procedimentos para pedido de 

Extradi¢ao e a documentagao exigida. 

O artigo 8.°, define a informagao adicional que devera 

acompanhar o pedido de Extradicao. 

O artigo 9.°, prevé a figura da prisdo preventiva antes da 

apresentagao formal do pedido de Extradigao. 

O artigo 10.°, trata da decisao sobre 0 pedido de Extradi- 

¢ao apresentado pela Parte requerida. 

O artigo 11.°, estabelece os detalhes da entrega do extra- 

ditando a Parte requerente. 

O artigo 12.°, define as notificagdes para o adiamento da 

entrega. 

O artigo 13.°, define o processo de pedido de Extradicao 

feitos por varios Estados sobre uma mesma pessoa.



I SERIE — N° 51 — DE 17 DE MARCO DE 2011 1375 
  

O artigo 14.°, define a regra de especialidade como con- 

dicdo de entrega. 

O artigo 15.°, prevé a entrega de bens ou produtos do 

crime que possam servir de prova. 

O artigo 16.°, define as modalidades para 0 transito da 

pessoa extraditada. 

O artigo 17.°, define a notificagdo da decisao a Parte 

requerida sobre 0 processo de execucao da sentenga contra a 

pessoa extraditada. 

O artigo 18.°, estabelece as responsabilidades das Partes 

sobre os custos resultantes com a extradi¢ao. 

O artigo 19.°, estabelece a relagéo das Partes com outros 

tratados. 

O artigo 20.°, define a solugao de controvérsias decor- 

rente da aplicacao ou interpretacao do presente Tratado ele- 

gendo a via das negociacées. 

O artigo 21.°, estabelece a validade e duragao de 5 anos 

sendo renovaveis por periodos sucessivos, salvo se uma das 

Partes manifestar a intengado de terminar devendo fazé-lo por 

notificagao escrita pelo canal diplomatico. 

O artigo 22.°, estabelece a entrada em vigor e acautela a 

possibilidade de dentincia em caso de manifesto interesse de 

uma das Partes. 

V — Conclusées: 

O Acordo em apreco é de natureza governamental, pois 

enquadra-se na categoria prevista e regulada na alinea b) do 

artigo 2.° e alinea b) do artigo 4.° da Lei n.° 6/90, de 5 de 

Maio, sobre os Tratados Internacionais, cuja a entrada em 

vigor na ordem juridica esta sujeita a aprovacao do Governo. 

Nesta conformidade, o Ministério das Relagées Exterio- 

res, é de parecer favoravel a aprovagao do Tratado de Extra- 

digdo entre a Reptiblica de Angola e a Reptiblica Popular da 

China, rubricado em Luanda, aos 25 de Maio de 2006. 

Feito em Luanda, aos 20 de Junho de 2006. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Anténio Paulo 

Kassoma. 

Resolucao n.° 8/11 

de 17 de Marco 

Considerando que a Reptblica de Angola é membro de 

pleno direito do Tratado da Comunidade dos Paises da Africa 

Austral (SADC); 

Considerando que os Chefes de Estado e de Governo da 

Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) 

aprovaram o Pacto de Defesa Mutua, aos 28 de Junho de 1996 

em Gaberone, Reptiblica do Botswana; 

Considerando as vantagens que podem advir da adesao 

da Reptiblica de Angola do Pacto de Defesa Mtitua da SADC 

cujas acgdes assentam nos principios de igualdade de sobe- 

rania de todos os Estados, de respeito mtituo pela sua inde- 

pendéncia e da nao ingeréncia nos assuntos internos; 

Havendo necessidade de a Reptiblica de Angola aderir ao 

referido Pacto de Defesa Mutua, por forma a vigorar na 

Ordem Juridica Angolana e Internacional, de acordo 0 n.° 2 

do artigo 13.° da Constituigao da Reptiblica de Angola; 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos da alinea k) do artigo 161.° e da alinea f) do n.° 2 do 

artigo 166.° ambos da Constituigao da Republica, a seguinte 

resolugao: 

1° — Eaprovada, para a adesao, da Reptiblica de Angola 

ao Pacto de Defesa Mtitua da SADC, anexo a presente reso- 

lugao e que dele é parte integrante. 

2.° — As dtividas e omiss6es que se suscitarem na apli- 

cacao e interpretagao da presente resolucgao sao resolvidas 

pela Assembleia Nacional. 

3.° — A presente resolugdo entra em vigor a data da sua 

publicagao. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 23 de Fevereiro de 2011. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Antdénio Paulo 

Kassoma. 

PACTO DE DEFESA MUTUA 

PREAMBULO 

Nos, os Chefes de Estado e de Governo de: Reptiblica da 

Africa do Sul, Reptiblica de Angola, Reptiblica do Botswana, 

Reptiblica Democratica do Congo, Reino do Lesotho, Repti-


