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 مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء

 بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية

 ووزارة العدل بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 

 

 إن وزارة العدل بالجمهورية التونسية،

 ووزارة العدل بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية،

 

في حدود إختصاصهما، بجدوى إرساء عالقات متينة للتعاون في مجال إدارة إقتناعا منهما، 

 ،القضاء

وإقتناعا منهما أن هذا الشكل من التعاون يندرج في إطار عالقات الصداقة الجيدة التي تربط               

 ،البلدين

ورغبة منهما في اإلستفادة من تجاربهما المتبادلة في هذا المجال ومن اإلمكانيات المتاحـة              

 :منهما، إتفقا على ما يليلكل 

 :المــادة األولــى 

يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي وتـسيير المحـاكم المكونـة لنظاميهمـا              

القضائيين، كما يتبادالن بطلب من إحداهما لآلخر نماذج األحكام القضائية ونمـاذج المطبوعـات              

 .والدفاتر والسجالت

 :المـادة الثانيـة 

طرفان التجارب الهامة في مجال إدارة القضاء، وخاصة في ميدان التطبيقات يتبادل ال

اإلعالمية، كما يتبادالن كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظم اإلحصائية المستعملة في إدارة القضاء 

ما يجد والمنشورات والمجالت ذات العالقة بنشاط المحاكم وكذلك الجرائد الرسمية المشتملة على 

 .في كال البلدينتشريعات من 

 :المــادة الثالثــة 

 .يتولى الطرفان القيام بمبادالت في مجال تكوين القضاة واألطر القضائية

 



 :المـادة الرابعــة 

يعلم كل من طرف اآلخر بنتائج أعمال الندوات الدولية التي يتولى تنظيمها فـي المجـالين                

 .ة في هذه الندواتالقانوني والقضائي ويوجه له الدعوة للمشارك

 :المـادة الخامسـة 

غـرض تحديـد    بيتشاور الطرفان لدى إنعقاد اللقاءات الدولية ذات العالقة بنشاط كل منهما            

 .مواقف مشتركة

 :المـادة السادسـة 

 .يعين كل من الطرفين مكلفا داخل مؤسسته لمتابعة سير عالقات التعاون بينهما

 :المـادة السابعـة 

ات التعاون المقررة على أساس هذا اإلتفاق في حدود اإلعتمادات المرصودة           يتم تنفيذ نشاط  

 .للتعاون القانوني والقضائي

 :المـادة الثامنـة 

 لمدة غير محدودة وتدخل حيز التنفيذ فور توقيعها، ويمكن لكل من ذكرةأبرمت هذه الم

ل ستة أشهر من نهاية الطرفين أن ينهي العمل بها بمجرد إعالم كتابي يبلغه للطرف اآلخر قب

 .صالحيتها

 .1380 ارديبهشت 3 الموافق 2001 أفريل 23حرر بطهران بتاريخ 

في نسختين أصليتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفارسية وتكون لكل نسخة منهما             

 .نفس الحجية

 

       عـن الجانـب اإليرانـي    عـن الجانـب التونسـي           

 لنائب األول لرئيس السلطة القضائيةا   لدولة العام مدير المصالح العدليةوكيل ا

 

    هـادي مـروي          محمـد اللجمـي 


