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  بينتفاهم في مجال إدارة القضاء مذكرة 

  التونسية بالجمهورية  وحقوق اإلنسانوزارة العدل

 ووزارة العدل بالجمهورية الكورية

  

  ة التونسيبالجمهوريةإن وزارة العدل وحقوق اإلنسان 

  لجمهورية الكوريةباوزارة العدل و

  

  ،المشار إليهما فيما يلي بالطرفين

  

 التونسية وجمهورية كوريـا    ةرغبة منهما في إرساء عالقات تعاون متينة بين الجمهوري        

  في المجال القضائي،

  ،سعيا منهما لالستفادة من تجاربهما في مجال إدارة القضاءو

  

وأخذا باالعتبار لطبيعة المادة القانونية وتعقيدها وتطورها المطرد بمـا يجعـل تبـادل              

   .ي المجال القانوني من مصلحة البلدينالمعلومات والتجارب ف

  

  . ومع مراعاة التزامات الطرفين الدولية و تشريعاتهما الوطنية  واختصاصاتهما

  

  :اتفقتا على ما يلي 

  

   : األولالفصل

  : المجاالت التالية  التفاهم هذه على مذكرة تنطبق

  ،ام المشترك االهتمذات تبادل المعطيات والمعلومات حول المسائل القانونية -أ

   ين،طرفال ل من لكالقضاءبإدارة و انوني تبادل المعلومات المتعلقة بالنظام الق-ب

 تبادل المعلومات ذات العالقة بالجرائم عبر الوطنية وفقا لما تقتضيه تشريعات كل             –ج  

  ، من الطرفين

   بنفاذ القوانين، تبادل المعلومات ذات الصلة -د

كل اوأنشطة الطرفين والهي   بمناهج تنظيم عمل      المتعلقة  تبادل التجارب والمعلومات   -هـ

   ،التابعة لهما

   ئي،لقضاا اإلطار شبه والعمومية التعاون في مجال تكوين القضاة وأعضاء النيابة -و
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   التعاون في مجال إدارة المؤسسات السجنية واإلصالحية، -ز

  .إلجرامية تبادل المعلومات والتجارب في مجال العلوم ا-ح

  

 : الثانيفصلال

ـ المعلومات المتعلقـة ب    تيسير نفاذ الطرف اآلخر إلى     علىطرف   يحرص كل     هتنظيم

  . القضائيالمجال ذات االهتمام المشترك في سائلن المأشاوران بشت ويالقضائي

  

 : الثالثلفصلا

مختصة لغاية تدارس مجاالت التعاون ووضع برامج       فرق عمل   و  خبراء  الطرفان عيني

  .العمل على  تنفيذها ولذلك وتطويرها

  

 : الرابعالفصل

وتبـادل الخبـرات بـصفة      بينهما   االتصاالت  على وضع الصيغ إلقامة     الطرفان عملي

  .مباشرة

  

 : الخامسالفصل

  التي لها عالقة بالمواضيع    علميةال ندواتالوملتقيات  ال الطرفان على تسهيل تنظيم      يعمل

   .ذات االهتمام المشترك في المجال القضائي

  

  : السادسفصلال

 االهتمـام مـسائل ذات    ال دراسات حـول     بإعدادالمكلفين  الخبراء    الطرفان تبادل  يشجع

   .مشتركال

  

 : السابعالفصل

ه هـذ علـى أسـاس     المقررة  يتحمل الطرفان المصاريف ذات الصلة بنشاطات التعاون        

قـضائي   لكل منهما فـي مجـالي التعـاون ال          في حدود االعتمادات المرصودة    المذكرة

     . يتم إقراره بالتشاور بينهماووفقا لماقانوني وال

  

 : الثامنالفصل
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 وديـا   ها تنفيـذ  أو هذه المذكرة    تأويل التي قد تنشأ عن      الخالفات فض   الطرفان يتولى 

  .التشاور بينهماوب

  

  

  

  

  : التاسعالفصل

  .  توقيعهامن تاريخ حيز التنفيذ المذكرة هذه تدخل) 1

 أنه يمكن ألي من الطـرفين        إال .ة غير محدد  لمدةفعول   سارية الم  المذكرة هذه تبقى) 2

الطـرف  وضع حد للعمل بها، متى رغب في ذلك، بموجب إشعار كتابي، يبلغه إلـى               

 أشهر  بصفة فعلية بانقضاء ثالثة    ذه المذكرة به العمل   نتهييو الدبلوماسيةبالطرق   اآلخر

  .اإلشعار ذلك من تاريخ

  .رفينويمكن تنقيح هذه المذكرة بموافقة الط

  

 ليزيةجواإلنالكورية  العربية و  ات باللغ  في نظيرين  2007 مارس   28 في تونس ب تحرر

 الـصيغة  أي خالف في التأويل تعتمد        قيام  وفي صورة  لصبغة الرسمية  نفس ا  لكل منها 

  .اإلنجليزية

  

  وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  بالجمهورية التونسية

  بشير التكـاري

 وزير العدل وحقوق اإلنسان

  رة العدلوزا

  بالجمهورية الكورية

  سونغ هو كيم

 وزير العدل

  
 


