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 جويلية 3مؤرخ في  2018لسنة  583أمر حكومي عدد    

 ماي 23 المؤرخ في 1994 لسنة 60وعلى القانون عدد   للقانون الدولي الخاص، في إطار مؤتمر الهاي 1961 أكتوبر 5األجنبية المبرمة بتاريخ لالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة  المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2017ماي  2المؤرخ في  2017 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  .1961 أكتوبر 5الدولي الخاص بتاريخ الوثائق العامة األجنبية المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون المشار إليها باالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على " تياألبوس" يتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم 2018
 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 63وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد، 1994
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد   الهاي للقانون الدولي الخاص، في إطار مؤتمر 1961 أكتوبر 5العامة األجنبية المبرمة بتاريخ وعلى االتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق   نون الدولي الخاص،للقا في إطار مؤتمر الهاي 1961 أكتوبر 5األجنبية المبرمة بتاريخ لالتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة  المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية 2017
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152ر عدد وعلى األم   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 جانفي 19 المؤرخ في 2012 لسنة 22تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان كما تم 2010
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2016أوت  27ؤرخ في  الم2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   والعدالة االنتقالية، المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان 2012

الفصل األول ـ يتولى عدول اإلشهاد المباشرون تسليم   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .كمة اإلداريةي المحوعلى رأ   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد  إلى أي شرط " األبوستي" ـ ال يخضع طلب تسليم 3الفصل   .ويضبط أنموذج الدفتر وإجراءات مسكه بقرار من وزير العدل  .التي وقع إصدارها" األبوستي" ـ يجب على عدل اإلشهاد مسك دفتر تضمن به 2فصل ال  .1961 أكتوبر 5الهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ التصديق على الوثائق العامة األجنبية المبرمة في إطار مؤتمر المشار إليها باالتفاقية المتعلقة بحذف شرط " األبوستي" بقرار مشترك من " األبوستي" ـ يضبط معلوم تسليم 4الفصل   .متعلق بمقر الطالب أو مكان إقامة الوثيقة                                محمد رضا شلغوم  وزير الماليةخميس الجهيناوي                  وزير الشؤون الخارجية   غازي الجريبي   وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2018 جويلية 3تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر  ـ وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية 5الفصل   .وزير العدل ووزير المالية

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

  .في ميزانية الدولة بوزارة العدلهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف بوحدة التصرف حسب األكلف السيد سفيان قيزاني، متصرف رئيس، بوظائف مدير   .2018 جويلية 6قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى   




