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  إتفاقيـة التعـاون القضائـي

  فـي المـادة المدنيـة والتجاريـة

  بين الجمهورية التونسية وجمهورية األرجنتين

  

  إن الجمهورية التونسية

  وجمهورية األرجنتين

  " بالطرفين الساميين المتعاقدين"المشار إليهما فيما يلي 

ات التي تربط بلديهما وتوسيعها إلى مختلـف المجـاالت،          رغبة منهما في توطيد العالق    

  .وفي إرساء قواعد تتعلق بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وفي مادة قانون الشغل

  

   :ةإتفقتا على األحكام التالي

  

  ميدان التطبيق

  

  1المادة 

  

تجارية وفـي مـادة     يخص موضوع هذه اإلتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية وال         

  .قانون الشغل

  

  . المتعاقدان المساعدة على أوسع نطاق وفقا لألحكام التالية الساميانويتبادل الطرفان

  

  الحماية القضائية

  وحرية التقاضي

  

  2المادة 

  

األشخاص المقيمون بصفة دائمة بدولـة أحـد الطـرفين الـساميين            المواطنون و يتمتع  

محاكم الطرف اآلخر للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وذلك بنفس           بحرية التقاضي لدى      المتعاقدين

  . بهابصفة دائمةالشروط المفروضة على مواطني هذه الدولة واألشخاص المقيمين 
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تنسحب الفقرة السابقة على الذوات المعنوية المؤسسة أو المرخص لها أو المرسمة وفقا             

  . المتعاقدين الساميينلقانون أحد الطرفين

  

  ن كفالة حق التقاضياإلعفاء م

  

  3المادة 

  

 على المتقاضي لصفته مواطنا للدولة      كان نوعه ال يمكن فرض أية كفالة أو تأمين مهما         

  .المتعاقدة األخرى أو مقيما دائما بها

  

وتنطبق الفقرة السابقة على الذوات المعنوية المؤسسة أو المرخص لها أو المرسمة وفقا             

  .لمتعاقدين ا الساميينلقوانين أحد الطرفين

  

  اإلعانة العدلية المجانية

  

  4المادة 

  

الطرفين الساميين المتعاقدين فوق تراب الطرف اآلخر بما يتمتع         مواطني  يتمتع كل من    

  .به مواطنوه أنفسهم من إعانة عدلية بشرط احترامهم لقانون الدولة المطلوب فيها اإلعانة

  

  5المادة 

  

لطة المختصة بمكان اإلقامة العاديـة للطالـب إذا         تسلّم شهادة عدم كفاية الموارد من الس      

  . المتعاقدين الساميينكان يقيم بتراب أحد الطرفين

  

وتسلم هذه الشهادة من العون الدبلوماسي أو القنصلي للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليـه              

  .الطالب إذا كان هذا األخير مقيما بدولة أخرى
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  6المادة 

  

م شهادة عدم كفاية الموارد أن تطلب من سـلطات الدولـة            يمكن للسلطة المختصة بتسلي   

  .التي ينتمي إليها الطالب معلومات حول وضعيته المادية

  

ال تتقيد السلطة المختصة المكلفة بالنظر في طلب اإلعانة العدلية بالـشهادة المـذكورة،              

  .ويمكنها دائما طلب إرشادات تكميلية
 
  

  7المادة 

  

ولة غير تلك التي يتعين تقديم طلب اإلعانة العدلية المجانية إذا كان الطالب متواجدا بد

 توجيه جنسيتها الطالب يحملفيها، فإنه يمكن لألعوان الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي 

  .الطلب مرفوقا بكل الوثائق المؤيدة، إلى السلطة المختصة بالنظر فيه

  

  تبادل المعلومات القانونية

  

  8المادة 

  

 المتعاقدين وبدون مصاريف، المعلومات في       الساميين السلطات المركزية للطرفين  تتبادل  

المادة المدنية والتجارية وفي مادة قانون الشغل، والقانون اإلداري وكذلك في مادة القانون الدولي              

لكـل  الخاص؛ ويتم ذلك في إطار التعاون القضائي القائم بينهما ما لم يتعارض مع النظام العـام                 

  . منهمادولة

  :السلطات المركزية هي 

  وزارة العدل وحقوق اإلنسان بالنسبة لتونس -

  .وزارة العالقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر بالنسبة لألرجنتين -

  

  9المادة 

  



  5

يمكن تقديم المعلومة، المشار إليها بالمادة السابقة، لدى محكمة الطرف الطالب بواسـطة     

  .المطلوب إليهقنصلية للطرف السلطات الدبلوماسية أو ال

  

  10المادة 

  

 القانوني، أية مسؤولية    نطاقهال تتحمل الدولة التي تقدم معلومات حول مفهوم تشريعها و         

  .بفعل المعلومة التي قدمتها وال تتقيد برّدها

  

 قـانون    أو على اإلذن بتطبيـق     وال تكون الدولة المتلقية للمعلومات مجبرة على تطبيق       

  . لمضمون الرد الذي تم تلقيهفقاوالطرف اآلخر، 

  

  

  

  

  

  تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية

  

  11المادة 

  

 المتعاقدين، بناء على طلب السلط المختصة        الساميين تبلّغ السلط المختصة ألحد الطرفين    

، ا على ترابه  يتواجدونللطرف اآلخر، الوثائق القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى أشخاص           

  . الدبلوماسيةإليها بالطريقة تمت إحالتها والتي

  

  12المادة 

  

 المتعاقدين في أن يبلّـغ       الساميين ال تتعارض أحكام هذه المادة مع حق كل من الطرفين         

بواسطة أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين مباشرة، كل الوثـائق القـضائية أو غيـر القـضائية                

  .الموجهة إلى مواطنيه

  

شريعات، فإنه يتم تحديد جنسّية المرسل إليه وفقا لقـانون الدولـة            وفي صورة تنازع الت   

  .التي يجب أن يتم على ترابها تسليم الوثيقة
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  13المادة 

  

  :يشتمل على البيانات التاليةيجب أن يرفق الطلب بنظيرين من الوثيقة المطلوب تبليغها و

  ـ السلطة الصادرة عنها الوثيقة  

  هاـ نوع الوثيقة المطلوب تبليغ  

  ـ عرض موجز للوقائع  

  .ه وعنوان المرسل إليه ـ إسم  

  

  14المادة 

  

الوثيقة المطلوب تبليغها في لغة الطـرف الطالـب وترفـق           كذلك  يحرر طلب التبليغ و   

  .إليه التبليغبترجمة بلغة الطرف المطلوب 

  

  15المادة 

  

ـ  أوليـه    تسليم الوثيقة للمرسل إ     إّما بمجّرد  التبليغب إليهيقوم الطرف المطلوب      ة بالطريق

  .طريق البريد بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغعن اإلدارية أو 

  

بواسطة اإلعالم بـالبلوغ    ويثبت التبليغ إّما بوصل مؤرخ وممضى من المرسل إليه أو           

 وقوع التبليـغ وطريقتـه      إليه يشير فيه إلى   الطرف المطلوب    صادر عن     بتصريح   أو،  البريدي

  .وتاريخه

  

  .التنصيص على ذلك على نظير الوثيقة المطلوب تبليغها، أو يرفق بها دليل التبليغويتم 

  

 الدبلوماسية وإذا لم يتسّن التبليـغ،   ةويوجه اإلعالم بالبلوغ فورا للطرف الطالب بالطريق      

 الدبلوماسية مع بيان األسـباب      ةيرجع الوثيقة للطرف الطالب بالطريق    إليه  فإن الطرف المطلوب    

  .ذلك دون التي حالت

  

  16المادة 
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  .ال يترتب عن التبليغ إرجاع أية أداءات أو مصاريف مهما كان نوعها

  

  17المادة 

  

عتبر أن من شأنه أن يمّس بـسيادته، أو         ارفض التبليغ إذا    إليه  يمكن للطرف المطلوب    

  .بأمنه، أو بنظامه العام أو بمصالح جوهرية أخرى

  

بإختـصاص محاكمـه    إليه   الطرف المطلوب    ال يمكن رفض طلب التبليغ لمجرد تمّسك      

لوحدها بالنظر في القضية المطلوب من أجلها التبليغ، أو لكون تشريعه ال ينص على مثل هـذا                  

  .اإلجراء

  

  18المادة 

  

ال تحول أحكام المواد السابقة دون حق المعنيين باألمر المقيمـين علـى تـراب أحـد                 

سليم كل الوثائق مباشرة ألشخاص يقيمون على تراب        المتعاقدين في تبليغ أو ت    الساميين  الطرفين  

  . التسليم وفقا للصيغ النافذة بالدولة التي يجب أن يقع فيهايتّمالطرف اآلخر، بشرط أن 

  

  19المادة 

  

إذا تعين تبليغ عريضة دعوى في المادة المدنية والتجارية أو في مادة قانون الشغل، 

 يعين من يمثله، فإن السلطة المختصة للطرف الطالب للمطلوب بالدولة األخرى، ولم يحضر أولم

  :ال تبت قبل التثبت من كون عريضة الدعوى تّم 

  

  طريقة منصوص عليها بهذه اإلتفاقية، أووفق أ ـ إعالم المطلوب بها 

  .ب ـ تسليمها فعال للمطلوب

  

  .فاعهويجب أن يتم اإلعالم أو التسليم في أجل يكفي لتمكين المطلوب من إعداد أوجه د

  

 ال يجب أن يتجاوز األجل، التي توقف خالله السلطة المختصة للطرف            وفي كل األحوال  

 من تاريخ توجيه طلب اإلعالم بعريضة الدعوى إلى          بداية الطالب النظر في القضية، ثمانية أشهر     

  .السلطة المختصة للطرف اآلخر
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  .مع تشريعه الداخليوال يتقيد الطرف الطالب بهذا األجل إذا إتضح أنه ال يتوافق 

  

وعليه أن يتأكد من أن كل التدابير قد إتخذت ليتسنى النظر في القضية بالشروط 

  .المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة

  

ل المنصوص عليهـا لإلعـالم باألحكـام        جا تطبيق األ  دونوال تحول أحكام هذه المادة      

  .تشريع الداخلي للطرف الطالبالمتعلقة بالوسائل الوقتية التي تبقى خاضعة لل

  

  

  اإلنابات العدلية

  

  20المادة 

  

 المتعاقدين أن توجه، وفقا  الساميينيمكن للسلطة القضائية المختصة ألحد الطرفين

 إنجاز  طلبألحكام تشريعها، إنابة عدلية للسلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد اآلخر قصد

اب الخبراء وتحرير المعاينات القضائية، وتوجه اإلنابة أعمال قضائية مثل سماع الشهود وإنتد

  . الدبلوماسيةةالعدلية بالطريق

  

  . من هذه اإلتفاقية13ويجب أن تشتمل اإلنابة العدلية على البيانات المشار إليها بالمادة 

  

  21المادة 

  

إليـه  تحرر اإلنابة العدلية بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة بلغة الطرف المطلـوب             

  .التنفيذ

  

  

  

  

  22المادة 
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، وتوجه فورا للطـرف الطالـب       إليه  تنفذ اإلنابة العدلية وفقا لتشريع الطرف المطلوب        

  .مع الوثائق المتعلقة بالتنفيذ الدبلوماسية ةبالطريق

 إذا تعذر تنفيذ اإلنابة العدلية فإن الطرف المطلوب إليه يعلم فـورا الطـرف الطالـب                

  .ة مع بيان أسباب عدم التنفيذبالطريقة الديبلوماسي

  

  23المادة 

  

  :بناء على طلب صريح من الطرف الطالب إليه ويجب على الطرف المطلوب 

  

أ ـ أن يتولى تنفيذ اإلنابة العدلية وفق صيغة خاصة، إذا لم يتعارض هذا اإلجراء مـع   

  .تشريعه

  

ي سـتنفذ فيهمـا   ب ـ أن يعلم الطرف الطالب في الوقت المناسب بالتاريخ والمكان الذ 

اإلنابة العدلية، حتى يتسنى لألطراف المعنية الحضور وفقا للشروط المنصوص عليها بالقـانون             

  . بالدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذالمعمول به

  

  24المادة 

  

أن يرفض تنفيذ إنابة عدلية، إذا كان من شـأنها المـساس            إليه  وب  ليمكن للطرف المط  

  . بنظامه العام، أو بمصالح جوهرية أخرىبسيادته، أو بأمنه، أو

  

 يتمسك بإختصاص محاكمه إليهوال يمكن رفض التنفيذ لمجرد كون الطرف المطلوب 

 بالنظر في القضية المطلوب من أجلها تنفيذ اإلنابة العدلية أو أن تشريعه ال ينص على المطلق

  .مثل هذا اإلجراء
 

  25المادة 

  

 مختصة بالنظر، فإنها تحيل من تلقـاء نفـسها          ا التنفيذ منهإذا لم تكن المحكمة المطلوب      

 فـي   المقـّررة  وفقا للقواعـد     منه التنفيذ اإلنابة العدلية إلى المحكمة المختصة للطرف المطلوب        

  .تشريعه
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  . الطرف الطالب، وتبين له المحكمة التي تم توجيه الطلب إليها فوراوتعلم بذلك

  

  26المادة 

  

  .نابة العدلية قبض أداءات أو مصاريف مهما كان نوعهاال يمكن أن يتيح تنفيذ اإل

  

 أن يطالب الطرف الطالب بإرجاع أجور الخبـراء         إليهغير أنه يمكن للطرف المطلوب      

  ، )أ( فقرة 23أو المترجمين وكذلك المصاريف الناجمة عن إتباع صيغة خاصة، في صورة المادة 

بمطالبـة    عليها بالفقرة الـسابقة،    ،قبل تنفيذ اإلجراءات المنصوص    الطرف الطالب  يقوم

وبوسائل الدفع حتى يتسنى له إشـعار طالـب          المصاريف   الطرف المطلوب إليه، بإعالمه بقيمة    

  .اإلجراء بذلك

وفي صورة قبول المعني باألمر تحّمل المصاريف، فإن الطـرف الطالـب والطـرف              

إلجراء المطلوب في أنـسب   المطلوب إليه يتفقان على إجراءات استرجاع تلك المصاريف وتنفيذ ا         

  .اآلجال
 
  

  اإلعتراف باألحكام القضائية

  

  27المادة 

  

  الـساميين  يعترف في الدولة األخرى باألحكام التي تصدرها محـاكم أحـد الطـرفين            

  .الشيء المقضى بهالمتعاقدين إذا إكتسبت قوة 

  

  .يميةيقصد بالحكم، كل حكم قضائي مهما كانت تسميته ونوعه وكذلك القرارات التحك
 

وتشبه باألحكام القضائية، بالنسبة للطرف التونسي، تنصيصات كتبة المحاكم التي تحدد           

  .الحقا مبلغ مصاريف التقاضي

  

  28المادة 

  

  :ال يمكن رفض اإلعتراف بالحكم إالّ 
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أ ـ إذا لم تكن محاكم الدولة التي أصدرته مختصة طبقـا للقواعـد المنظمـة     

  .إليهالمطلوب لإلختصاص القضائي في الدولة ا

  .إليهلنظام العام للطرف المطلوب لب ـ إذا كان اإلعتراف مخالفا 

  .ج ـ إذا صدر الحكم نتيجة خزعبالت

د ـ إذا كانت هناك دعوى لها نفس الموضوع ومبنية علـى نفـس الـسبب،      

أن تكون هذه    بشرط   منه التنفيذ  بين نفس األطراف أمام محكمة الطرف المطلوب         منشورة

  . تعهدت هي األولى بالقضيةاألخيرة قد

 واحـرز فيهـا   إليهاهـ ـ إذا كان الحكم مخالفا لحكم صادر بالدولة المطلوب  

  .على قوة الشيء المحكوم فيه

  

يمكن كذلك رفض اإلعتراف بالحكم، إذا لم يتم إبالغ عريضة الدعوى للمطلوب وفقا 

ليها ضمن أحكام هذه  إبالغها بإحدى الطرق المنصوص عيتّملتشريع دولة المصدر أو لم 

. ن القيام بالدعوىزم إليهاإلتفاقية، في صورة تواجد المطلوب على تراب الطرف المطلوب 

ويمكن رفض اإلعتراف أيضا إذا أثبت المطلوب أنّه لم يتمكن من العلم في الوقت المناسب 

بعريضة الدعوى، وذلك دون تقصير من جانبه، ورغم إبالغه إياها وفقا إلحدى الطرق 

  .المنصوص عليها أعاله

  

  29المادة 

  

 وفقـا   طبقـت ال يمكن رفض اإلعتراف لمجرد كون المحكمة التي أصدرت الحكم قـد             

 القـانون الـدولي     ألحكام غير تلك المنطبقة وفقا       أخرى  قانونها الدولي الخاص، قوانين    ألحكام

  .إليهالخاص للطرف المطلوب 

  

  30المادة 

  

اج بحكم صادر بتراب أحد الطرفين المتعاقدين، فإنـه         إذا وقع في الدولة األخرى اإلحتج     

ال يجوز إخضاع هذا الحكم ألية مراقبة غير مراقبة أسباب رفض اإلعتراف المنصوص عليهـا               

  .28بالمادة 
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  تنفيذ األحكام العدلية

  

  31المادة 

  

 تنفّذ بالدولة األخرى بعد التصريح بكونها نافذة فيها، األحكام العدليـة النافـذة بإحـدى              

  .الدولتين المتعاقدتين والقابلة لإلعتراف بها وفقا ألحكام العنوان السابق

  

  

  32المادة 

  

  . التنفيذ التي يتّم فيهادولةالتخضع إجراءات اإلكساء بالصبغة التنفيذية وآثارها لتشريع 

  

  33المادة 

  

  فـي   تقديم طلب  بمقتضيات حكم الدولة التي أصدرته    له صفة التمسك     يمكن لكل شخص  

  .كساء بالصيغة التنفيذيةاإل

  

  34المادة 

  

  :على الطرف الذي يطلب اإلكساء بالصيغة التنفيذية أن يدلي بـ 

  

، الـشروط   حسب تشريع الدولة التـي سـلمتها  أ ـ نسخة من الحكم المعلل تتوفر فيها، 

  .الضرورية لتكتسي صبغة الحجة الرسمية

  . ريع الدولة التي أصدرتهقابال للتنفيذ وفقا لتشب ـ كل وثيقة تثبت أن الحكم 

التـي  دولة الج ـ كل وثيقة تثبت أن الحكم إكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وفقا لتشريع  

  .أصدرته

د ـ األصل أو نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الوثيقة التي تشهد أنـه تـم تبليـغ     

 الوسـائل   عريضة الدعوى للمطلوب وفقا لتشريع دولة اإلصدار، أو، عند اإلقتـضاء، بإحـدى            

  .المنصوص عليها بأحكام هذه االتفاقية وذلك عند عدم حضور المطلوب

  . بلغة دولة التنفيذ، للوثائق المنصوص عليها أعالهةهـ ـ ترجم
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  .تعفى الوثائق المذكورة أعاله من كل تصديق أو أي إجراء آخر مماثل

  

  35المادة 

  

  :ذية على التأكد من تقتصر المحكمة المتعهدة بطلب اإلكساء بالصيغة التنفي

  

  34المادة ب المنصوص عليهاأ ـ اإلدالء بالوثائق 

ب ـ عدم وجود أي من أسباب الرفض المنصوص عليها بالفقرتين األولى والثانية من  

  .28المادة 

  

  

  36المادة 

  

 في جزء منه وذلك في الحاالت       يجوز للمحكمة أن تأذن بإكساء الحكم بالصيغة التنفيذية       

   :التالية

  

ذا تعلق الحكم بفرع أو بعدة فروع من الدعوى ولم يتقدم الطالب بطلب التنفيـذ               إ )1

  .إال بالنسبة إلى فرع أو عدة فروع أو جزء فقط من أحدها

 ولم يكن طلب اإلكساء بالصيغة التنفيذية       فروع من الدعوى  إذا تعلق الحكم بعدة      )2

  .أكثرمبّررا إالّ بالنسبة ألحدها أو 

  

  37المادة 

  

 األطراف وكان لها نفس الموضوع والسبب، أمام محاكم          نفس ر دعوى بين  إذا سبق نش  

 لمحاكم الطرف اآلخر أن تتولى، بناء علـى طلـب أحـد             يجوزأحد الطرفين المتعاقدين، فإنه     

الطرفين، إّما رفض الدعوى أو النظر فيها إذا كان ممكنا إصدار حكم فيها يقبل اإلعتراف به في            

  .الدولة األخرى
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 اتخـاذ الوسـائل   مكن في حال التأكد أن يطلب من محاكم كل من الطـرفين،             غير أنه ي  

 التحفظية المنصوص عليها بتشريع كل طرف؛ وذلك أّيا كانـت المحكمـة المتعهـدة                أو الوقتية

  .بأصل النزاع

  

  أحكام ختامية

  

  38المادة 

  

  .ماسية الدبلوةتقع تسوية الصعوبات المتعلقة بتطبيق وبتأويل هذه االتفاقية بالطريق

  

  
 39 المادة

من تاريخ تلقي اإلشعار الثـاني      ) 30( االتفاقية حيز التنفيذ بمرور ثالثين يوما        هذه تدخل

  . الداخلية يعلم به أحد الطرفين الساميين المتعاقدين الطرف اآلخر باستيفاء إجراءاته الذي

  .  االتفاقية سارية المفعول ألجل غير محددهذه تبقى

 الساميين المتعاقدين متى شاء إبالغ الطـرف اآلخـر بالطريقـة             من الطرفين  لكل يمكن

 ستة بعد     بها قراره بوضع حد للعمل بهذه االتفاقية، وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل              الدبلوماسية

  . الطرف اآلخرمنأشهر من تاريخ تلقي اإلشعار 

  .ومتيهما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه االتفاقية نيابة عن حكلما وإثباتا

  

 أصـليين باللغـات العربيـة واإلسـبانية         يننظيـر  في       بـ وحرر

  .والفرنسية لكل منها نفس الحجية

  

  .   االختالف في التأويل يتم اعتماد النص الفرنسيصورة وفي

  

  

  

   عن حكومة الجمهورية التونسية                  عن حكومة الجمهورية األرجنتينية 
 


