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 بروتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء

 الجمهورية التونسيةحكومة بين 

 حكومة الجمهورية اليمنيةو

 

  حكومـة الجمهوريـة    و ،وحقوق اإلنسان وزارة العدل   ممثلة في   حكومة الجمهورية التونسية    إن

 ،"الطرفين"المشار إليهما فيما بعد بـ  ،وزارة العدلاليمنية ممثلة في 

 

ذي هو نتاج روابط األخوة والصداقة التي تجمع بين إيمانا منهما بضرورة التعاون ال

 مجاالت أخرى من بينها  منهما بجدوى تعزيزه وتمتينه وتوسيعه ليشملواقتناعا ؛البلدين

وتنفيذا التفاق التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية  إدارة القضاء؛

 بين الجمهورية التونسية والجمهورية م1998 مارس 8واألحوال الشخصية المبرم بصنعاء في 

 ؛م2002 ماي 8اليمنية والذي دخل حيز التنفيذ في 

 من اإلمكانيات المتاحة لكـل      واالستفادةى تبادل التجارب والمعلومات والخبرات      وسعيا منهما إل  

 :اتفقتا على ما يلي  منهما؛

 

 المــادة األولــى

 

  :يليوبصفة خاصة ما تبادل الطرفان المعلومات والخبرات القضائية والتشريعات ي

 .لمكونة لنظاميهما القضائيينالمحاكم اأعمال التنظيم القضائي وتسيير ب المعلومات المتعلقة أ ـ

 والمعلومات المطبوعات والدفاتر والسجالتمن  األحكام القضائية، ونماذج  مننماذجب ـ 

 .المتعلقة بتسجيل الزواج والطالق والتسجيل العقاري في كل منهما

الدوريات والمجالت مجموعات القوانين الصادرة في كل منهما وكذا ج ـ التشريعات و

 . القضائيةواالجتهاداتالفقهية القضائية ولقانونية وابحوث والدراسات الالنشرات وو

 .المعلومات المتعلقة بتطبيق النظم اإلحصائية المستعملة في إدارة القضاءد ـ 

 

 المـادة الثانيـة

 

 وبخاصة التجربة العملية في تسيير يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال إدارة القضاء

أمام ، )الحكمابتداء من رفع الدعوى إلى تنفيذ  (نظام سير الدعوى القضائيةأعمال المحاكم و

 . المحاكم في كال البلدين
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 المــادة الثالثــة

 

الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تكوين القضاة واألطر القضائية ومساعدي تبادل ي -1

 .التأهيل والتدريب المتوفرة في البلدينالقضاء واإلستفادة من إمكانيات 

يتبادل الطرفان الزيارات بين مسؤولي الوزارتين لإلطالع على تجربة البلدين في مجال  -2

القضاء ويتم تحديد مواعيد هذه الزيارات ومددها وعدد المرشحين للقيام بها بالتراسل بين 

 .الطرفين بالطرق الدبلوماسية

 

 

 المـادة الرابعــة

 

 قبل وأثناء انعقاد اللقاءات الدولية على التشاور فيما بينهما قصد تحديد مواقف طرفان العملي

 بنشاط االرتباطمشتركة والسعي إلى الخروج بقرارات موحدة وذلك في القضايا ذات 

 .واختصاصات كل منهما

 

 

 المـادة الخامسـة

 

تهم األجهزة القضائية تعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة في كال البلدين لبحث قضايا ومواضيع 

 الجريمة وتوحيد المواقف تجاه ومحاربةوتعنى بتطوير العمل القضائي سعيا نحو تحقيق العدالة 

القضايا واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفين فيها على أن يتم تحديد مواضيع ومواعيد 

 .بلوماسيةين عبر الطرق الدانعقادها والترتيبات المتعلقة بها عن طريق التراسل بين الجانب

 

 

 المـادة السادسـة

  

يحدد كل طرف الجهة و توضع بشكل دوري ومنتظم خطة عمل لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول

ويخبر به الطرف اآلخر الواردة في هذا البروتوكول مجاالت التعاون تنفيذ المكلفة بإدارة و

 .لتسهيل التواصل
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 المـادة السابعـة

 

وفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف اإلقامة الميتحمل الطرف 

 لدى  المرصودة والمخصصة للتعاون القانوني والقضائياالعتماداتوالتنقالت وذلك في حدود 

 .كل من الطرفين

 

 المـادة الثامنـة

 

عار بإتمام اإلجراءات بداية من تاريخ تبادل الطرفين اإلشحيز التنفيذ  هذا البروتوكول يدخل

 .الداخلية الالزمة لذلك في كل من البلدين

 

وفي أي وقت، إشعار الطرف اآلخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره لكل من الطرفين يمكن 

ذا البروتوكول عند انقضاء ستة هي العمل بهتينوفي هذه الحالة، . إنهاء العمل بهذا البروتوكول

 . إلى الطرف اآلخرشعارهذا اإل أشهر من تاريخ إبالغ

 

ظيرين فـي ن هـ 1426/صفر/23 الموافق  م2005/ أبريل / 3بتاريخ  مدينة صنعاءوحـرر ب

 . لهما نفس الحجية القانونية باللغـة العربيـةأصليين
 

 

 التونسيةالجمهورية عن حكومة  
 

 عبد الباقي الهرماسي 

  الخارجية الشؤونوزير

 اليمنيةعن حكومة الجمهورية 
 

 أبو بكر عبد اهللا القربي . د

  الخارجيةوزير

                                

 

 

           

 

  


