
اتفاقية تعاون بني اململكة العربية ال�ضعودية 
وحكومة اجلمهورية اليمنية يف املجال الق�ضائي*

*    �ضدرت باملر�ضوم امللكي ذي الرقم )م/58( وتاريخ 1429/9/9هـ وبقرار جمل�ص الوزراء ذي الرقم )272( 
وتاريخ 1429/9/8هـ.
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اإَننّ حكومة اململكة العربية ال�ضعودية وحكومة اجلمهورية اليمنية - دعماً للعالقات 
القائمة بينهما, ورغبة منهما يف اإقامة تعاون متبادل يف املجال الق�ضائي - قد اتفقتا على 

ما يلي:

املادة الأولى:

تبادل املطبوعات والن�رضات والبحوث واأعمال الندوات العلمية الدولية واملجموعات 
التي تن�رض فيها الأحكام الق�ضائية, واملعلومات املتعلقة بالتنظيمات الق�ضائية واأ�ضاليب 

ممار�ضة العمل الق�ضائي.

املادة الثانية:

تبادل املعلومات يف جمال تاأهيل الق�ضاة, وتنظيم الدورات التدريبية للعاملني يف 
املجال الق�ضائي, وزيارة الوفود الق�ضائية.
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املادة الثالثة:

تن�ضيق املواقف يف املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرتك عند انعقاد اللقاءات الدولية 
ذات العالقة.

املادة الرابعة:

يتمتع رعايا كل من الدولتني داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقا�ضي اأمام اجلهات 
الق�ضائية, للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم وتقدمي الطلبات والدعاءات وال�ضتئناف 

بال�رضوط واحلماية نف�ضها املقررة ملواطنيها.

املادة اخلام�شة:

اأو  املن�ضاأة  العتبارية  ال�ضفة  ذوي  الأ�ضخا�س  على  )الرابعة(  املادة  اأحكام  تطبق 
املرخ�س لها وفقاً لأنظمة اأي من الدولتني, ب�رضط اأن يكون تاأ�ضي�ضها والغر�س منها ل 

يخالفان النظام العام اأو الآداب العامة فيهما.

املادة ال�شاد�شة:

على  احل�ضول  بحق  الأخــرى  الدولة  حدود  داخل  الدولتني  من  كل  رعايا  يتمتع 
واجلزائية  والإداريــة  والتجارية  املدنية  الق�ضايا  يف  مبواطنيها  اأ�ضوة  الق�ضائية  امل�ضاعدة 

والأحوال ال�ضخ�ضية وفقاً لأنظمتها.

املادة ال�شابعة:

ل تتقا�ضى اأي من الدولتني ر�ضماً اأو م�رضوفاً من اإر�ضال طلبات امل�ضاعدة الق�ضائية اأو 



418
جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�تفاقية تعاون بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية وحكومة �جلمهورية �ليمنية يف �ملجال �لق�سائي

تلقيها اأو البت فيها, ويكون التحقق من هذه الطلبات والبت فيها على وجه ال�ضتعجال.

املادة الثامنة:

املخت�ضة  اجلهات  من  احل�ضول  الدولتني  من  اأي  لدى  الق�ضائية  للجهات  يجوز 
لدى الدولة الأخرى على �ضحيفة احلالة اجلنائية )ال�ضجل العديل( لأحد املتخا�ضمني 

وال�ضهود يف الأحوال التي ميكن اأن توؤثر فيها على جمرى الق�ضية املنظورة اأمامهما.

املادة التا�شعة:

يف  التعاون  طلبات  تتلقى  التي  املخت�ضة  اجلهة  الدولتني  يف  العدل  وزارتــا  حتدد 
مو�ضوعات هذه التفاقية وتعمل على تنفيذها, وب�ضفة خا�ضة ما يلي:

الدولة  يف  مقيم  غري  الطالب  كان  اإذا  ومتابعتها  الق�ضائية  امل�ضاعدة  طلبات  اأ( 
املطلوب منها.

ب( طلبات الإعالن والتبليغ والإنابات الق�ضائية.

املادة العا�شرة:

تر�ضل طلبات الإعالن وتبليغ الوثائق والأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية - املتعلقة 
تبليغها  اأو  اإعالنها  بالق�ضايا املدنية والتجارية والإدارية والأحوال ال�ضخ�ضية املطلوب 
من اجلهة املخت�ضة يف الدولة الطالبة اإلى اجلهة املخت�ضة يف الدولة املطلوب منها تنفيذ 
اإحدى  اإلى الأ�ضخا�س املعنيني املقيمني يف  اأو تر�ضل  لنظامها,  التبليغ وفقاً  اأو  الإعالن 

الدولتني.
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املادة احلادية ع�شرة:

اأو  اإعالنها  املطلوب  الق�ضائية  وغري  الق�ضائية  والأوراق  الوثائق  تت�ضمن  اأن  يجب 
تبليغها البيانات الآتية:

اأ( اجلهة التي �ضدرت عنها الوثيقة اأو الورقة.
ب( نوع الوثيقة اأو الورقة.

ج( ال�ضم الكامل لكل من املطلوب اإعالنهم اأو تبليغهم, ومهنة كل منهم, وعنوانه 
العتبارية  ال�ضفة  ذي  لل�ضخ�س  القانوين  واملقر  اإقامته,  ومقر  وجن�ضيته, 

وال�ضم الكامل ملمثله القانوين - اإن وجد - وعنوانه.
د( مو�ضوع الطلب و�ضببه.

املادة الثانية ع�شرة:

اإذا  اإل  التفاقية,  لأحكام هذه  التبليغ وفقاً  اأو  الإعالن  تنفيذ طلب  ل يجوز رف�س 
راأت الدولة املطلوب منها ذلك اأن تنفيذه من �ضاأنه امل�ضا�س ب�ضيادتها اأو بالنظام العام 
فيها. وعند ذلك تلتزم الدولة باإبالغ اجلهة الطالبة بذلك فوراً مع بيان اأ�ضباب الرف�س.

املادة الثالثة ع�شرة:

اأ( تقت�رض مهمة اجلهة املخت�ضة لدى الدولة املطلوب منها ت�ضليم الوثائق والأوراق 
على ت�ضليمها اإلى املطلوب اإعالنه اأو اإبالغه. ويثبت الت�ضليم بتوقيع املطلوب 
اإعالنه اأو اإبالغه على �ضورة الوثيقة اأو الورقة وتاريخ ت�ضلمها, اأو باإفادة تعدها 
اجلهة املخت�ضة تو�ضح فيها كيفية تنفيذ الطلب, وتاريخه, وال�ضخ�س الذي 
�ضلنّمت اإليه, وعند القت�ضاء يو�ضح ال�ضبب الذي حال دون التنفيذ, وتر�ضل 
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�ضورة الوثيقة اأو الورقة التي وقع عليها املطلوب اإعالنه اأو اإبالغه اأو الإفادة 
املثبتة للت�ضليم اإلى الدولة الطالبة مبا�رضة.

اأو اإبالغها  ب( ل يرتتب على اإعالن الوثائق والأوراق الق�ضائية وغري الق�ضائية 
للجهة املطلوب اإليها الإعالن اأو التبليغ - اأي ر�ضم اأو م�رضوف.

املادة الرابعة ع�شرة:

نيابة عنها  تقوم -  اأن  الأخرى  اأن تطلب من  الدولتني  اأي من  الق�ضائية يف  للجهة 
- باأي اإجراء ق�ضائي يتعلق بدعوى قائمة اأمامها, وب�ضفة خا�ضة �ضماع ال�ضهود وتلقي 
والتجارية  املدنية  الق�ضايا  �ضائر  يف  وذلك  املعاينة,  واإجراء  ومناق�ضتهم  اخلرباء  تقارير 

والإدارية واجلزائية, وق�ضايا الأحوال ال�ضخ�ضية.

املادة اخلام�شة ع�شرة:

ي�ضتمل طلب الإنابة على البيانات الآتية:
اأ( ا�ضم اجلهة ال�ضادر منها, واجلهة املطلوب منها التنفيذ اإن اأمكن.

ب( ا�ضم املدعي واملدعى عليه, وهويتاهما, وعناوينهما.
ج( مو�ضوع الدعوى, وبيان موجز لوقائعها.

د( الأعمال اأو الإجراءات الق�ضائية املطلوب اإجنازها.
هـ( اأ�ضماء الأ�ضخا�س املطلوب �ضماع �ضهادتهم وعناوينهم.

و( تاريخ الإنابة.
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املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

وفقاً لأحكام  اإليها  ترد  التي  الق�ضائية  الإنابة  بتنفيذ طلبات  الدولتني  تلتزم كل من 
هذه التفاقية, ول يجوز لها رف�س تنفيذها اإل يف احلالتني الآتيتني:

اأ( اإذا كان الطلب متعلقاً بجرمية تعدها الدولة املطلوب منها التنفيذ جرمية ذات 
�ضبغة �ضيا�ضية.

ب( اإذا كان من �ضاأن التنفيذ امل�ضا�س ب�ضيادة الدولة املطلوب منها ذلك, اأو بالنظام 
العام فيها. ويف حالة رف�س الطلب اأو تعذر تنفيذه تبلغ الدولة املطلوب منها 
وبيان  الأوراق  اإعادة  مع  فوراً,  بذلك  الطالبة  الدولة  الق�ضائية  الإنابة  تنفيذ 

الأ�ضباب التي دعت اإلى ذلك.

املادة ال�شابعة ع�شرة:

يكون تنفيذ طلبات الإنابة الق�ضائية وفقاً لالإجراءات النظامية املعمول بها لدى الدولة 
املطلوب منها ذلك, واإذا رغبت اجلهة الق�ضائية يف الدولة الطالبة يف ح�ضور تنفيذ - 
الدولة  اأنظمة  به  ت�ضمح  ما  تنفيذ م�ضمونها - بح�ضب  امل�ضاركة يف  اأو  الق�ضائية  الإنابة 

املطلوب منها - يتم التن�ضيق بني اجلهات الق�ضائية يف الدولتني لتحقيق ذلك.

املادة الثامنة ع�شرة:

عدا  فيما  م�رضوف,  اأو  ر�ضم  اأي  تقا�ضي  يف  احلق  الق�ضائية  الإنابة  تنفيذ  يرتب  ل 
باأدائها  الطالبة  الدولة  وتلتزم  مقت�ضى,  لها  كان  اإن  ال�ضهود  ونفقات  اخلرباء  اأتعاب 

وير�شل بها بيان �شمن ملف االإنابة.
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املادة التا�شعة ع�شرة:

القواعد  تطبق يف ذلك  الأخرى,  الدولة  اإلى  اخلبري  اأو  ال�ضاهد  عند طلب ح�ضور 
والإجراءات املتبعة لدى الدولة املطلوب منها, وتلتزم الدولة الطالبة بتكاليف ال�ضفر 

والإقامة لهم وما فاتهم من ك�ضب اأو اأجر وفق القواعد والإجراءات املتبعة لديها.

املادة الع�شرون:

يتمتع ال�ضاهد واخلبري يف الدولة الطالبة باحل�ضانة �ضد اأي اإجراء فيه �رضر على اأي 
منهما, كما يتمتعان باحلماية عند ال�رضورة خالل املدة الالزمة لوجودهما فيها, ويتعني 
اإبالغهما كتابة بذلك. وتزول احل�ضانة بعد انق�ضاء ثالثني يوماً  على اجلهة الطالبة لها 
من تاريخ اإبالغهما بال�ضتغناء عن وجودهما يف اإقليم الدولة الطالبة, ما مل يحل دون 
مغادرتهما �ضبب خارج عن اإرادتهما, اأو يف حالة خروجهما من اإقليم الدولة ثم عودتهما 

اإليه باختيارهما مع علمهما بهذا احلكم.

املادة احلادية والع�شرون:

الق�ضائية يف الدولة  التي ت�ضدرها اجلهات  النهائية  تنفذ كل من الدولتني الأحكام 
تنفيذ  ال�ضخ�ضية, وترف�س  املدنية والتجارية والإدارية والأحوال  الق�ضايا  الأخرى يف 

احلكم كلياً يف احلالت الآتية:
اأ( اإذا كان �ضادراً �ضد حكومة الدولة املطلوب منها التنفيذ, اأو �ضد اأحد موظفيها 

عن اأعمال قام بها ب�ضبب الوظيفة.
ب( اإذا كان غيابياً ومل يعلن املحكوم عليه بالدعوى اأو احلكم اإعالناً �ضحيحاً.

اأنف�ضهم يف املو�ضوع نف�ضه من  اإذا كان قد �ضدر حكم نهائي بني اخل�ضوم  ج( 
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اجلهات  هذه  لدى  كان  اأو  التنفيذ,  منها  املطلوب  الق�ضائية  اجلهات  اإحدى 
دعوى حتت النظر - بني  اخل�ضوم اأنف�ضهم يف املو�ضوع نف�ضه - رفعت قبل 

اإقامة الدعوى اأمام اجلهة الق�ضائية التي اأ�ضدرت احلكم املطلوب تنفيذه.
د( اإذا كان �ضادراً من جهة ق�ضائية غري خمت�ضة وفقاً لقواعد الخت�ضا�س الق�ضائي 
الدويل املقررة لدى الدولة املطلوب منها التنفيذ, اأو كانت غري خمت�ضة وفقاً 

الأحكام هذه االتفاقية.
هـ( اإذا كان متعلقاً باإجراء وقتي اأو حتفظي اأو �ضادراً يف ق�ضايا الإفال�س وال�رضائب 

والر�شوم.
و( اإذا ترتب عليه اإثبات الن�ضب لأحد مواطني الدولة املطلوب منها تنفيذ احلكم, 

ما مل يثبت ذلك باإقراره.
ز( اإذا مل تراع قواعد التمثيل ال�رضعي اأو القانوين لالأ�ضخا�س عدميي الأهلية اأو 

ناق�ضيها يف الدولة املطلوب منها التنفيذ, ما مل يكن احلكم مل�ضلحتهم.

املادة الثانية والع�شرون:

يرف�س تنفيذ احلكم - كلياً اأو جزئياً - يف احلالت الآتية:
اأ( اإذا كان خمالفاً لأحكام ال�رضيعة الإ�ضالمية اأو اأحكام الد�ضتور اأو النظام العام 

يف الدولة املطلوب منها التنفيذ.
اإذا كان يتنافى مع املعاهدات والتفاقيات الدولية املعمول بها لدى الدولة  ب( 

املطلوب منها التنفيذ.
ج( اإذا ترتب عليه التزام اأحد مواطني الدولة املطلوب منها تنفيذ احلكم بالنفقة 

ملدة تتجاوز اأربع �ضنوات, ما مل يثبت ذلك باإقراره.
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املادة الثالثة والع�شرون:

تُعد اجلهة الق�ضائية يف الدولة التي �ضدر منها احلكم خمت�ضة يف احلالت الآتية:
اأ( اإذا كان احلكم متعلقاً بحق عيني على عقار يقع يف اإقليم تلك الدولة.

ب( اإذا كان احلكم متعلقاً بق�ضية من ق�ضايا الأهلية اأو الأحوال ال�ضخ�ضية لأحد 
مواطنيها وقت تقدمي الطلب.

ج( اإذا كان موطن املدعى عليه اأو حمل اإقامته - وقت اإقامة الدعوى - يقع يف 
اإقليم تلك الدولة.

اإقليم تلك  اأو فرع يف  اإقامة الدعوى - حمل  اإذا كان للمدعى عليه - وقت  د( 
الدولة وكان النزاع متعلقاً مبمار�ضة ن�ضاط هذا املحل اأو الفرع.

هـ( اإذا كان اللتزام التعاقدي مو�ضوع النزاع قد نفذ اأو كان واجب التنفيذ لدى 
واملدعى  املدعي  بني  �ضمني  اأو  �رضيح  اتفاق  مبوجب  املتعاقد  الطرف  ذلك 

عليه.
و( يف حالت امل�ضوؤولية غري العقدية, اإذا كان الفعل امل�ضتوجب للم�ضوؤولية قد 

وقع يف اإقليم تلك الدولة.
تلك  يف  الق�ضائية  اجلهة  اخت�ضا�س  �رضاحة   - قبل  قد  عليه  املدعى  كان  اإذا  ز( 
الدولة �ضواء عن طريق تعيني موطن دائم بها اأو عن طريق التفاق, اإذا كان 

نظام تلك الدولة ل مينع مثل هذا التفاق.
بعدم  يدفع  اأن  دون  الدعوى  مو�ضوع  يف  دفاعه  عليه  املدعى  اأبــدى  اإذا  ح( 

اخت�ضا�س اجلهة الق�ضائية املرفوع اأمامها النزاع.
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املادة الرابعة والع�شرون:

يقدم طلب تنفيذ احلكم اإلى اجلهة الق�ضائية التي يحددها النظام يف كل من الدولتني 
للف�ضل فيه, ويجب اأن يرافقه ما ياأتي:

اأ( اأ�ضل احلكم اأو �ضورة طبق الأ�ضل منه م�ضدقة من اجلهة التي اأ�ضدرته.
ب( �ضهادة من اجلهة املخت�ضة باأن احلكم املطلوب تنفيذه نهائي واجب التنفيذ.

ج( �ضورة من م�ضتند اإبالغ احلكم م�ضدقة من اجلهة التي اأ�ضدرته مبطابقتها لالأ�ضل 
اأو �ضهادة من اجلهة املخت�ضة باأن احلكم اأعلن على الوجه ال�ضحيح.

د( �ضهادة دالة على اأن اخل�ضوم اأعلنوا باحل�ضور اأمام اجلهة املخت�ضة على الوجه 
ال�ضحيح اإذا كان احلكم املطلوب تنفيذه قد �ضدر غيابياً.

املادة اخلام�شة والع�شرون:

مع مراعاة ما ورد يف هذه التفاقية من اأحكام, تقت�رض مهمة اجلهة الق�ضائية املخت�ضة 
فيه  توافرت  قد  احلكم  كان  اإذا  مما  التحقق  على  احلكم  تنفيذ  منها  املطلوب  الدولة  لدى 
ال�رضوط املن�ضو�س عليها يف هذه التفاقية دون التعر�س لنظر املو�ضوع. وتاأمر تلك اجلهة 

باتخاذ التدابري الالزمة لت�ضبغ على احلكم القوة التنفيذية كما لو �ضدر من الدولة نف�ضها.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون:

اأي  يف  الق�ضائية  اجلهة  متلك  ل  اأحكام,  من  التفاقية  هذه  يف  ورد  ما  مراعاة  مع 
من الدولتني املطلوب منها تنفيذ حكم حمكمني �ضادر من اجلهة الق�ضائية يف الدولة 
الأخرى اإعادة نظر مو�ضوع الدعوى ال�ضادر فيها احلكم املطلوب تنفيذه, ول يجوز لها 

اأن ترف�س طلب تنفيذه اإل يف احلالت التالية:
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�تفاقية تعاون بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية وحكومة �جلمهورية �ليمنية يف �ملجال �لق�سائي

اإذا كان نظام الدولة املطلوب منها التنفيذ ل يجيز حل مو�ضوع النزاع عن  اأ( 
طريق التحكيم.

ب( اإذا كان حكم املحكمني مل ي�ضدر تنفيذاً ل�رضط اأو عقد حتكيم �ضحيحني.
ج( اإذا كان املحكمون غري خمت�ضني طبقاً لعقد اأو �رضط التحكيم اأو طبقاً للنظام 

الذي �ضدر احلكم مبقت�ضاه.
د( اإذا كان اخل�ضوم مل يعلنوا باحل�ضور ويبلغوا باحلكم على الوجه ال�ضحيح.

النظام  اأو  الد�ضتور  اأو  الإ�ضالمية  لل�رضيعة  املحكمني خمالفاً  كان  حكم  اإذا  هـ( 
العام يف الدولة املطلوب منها التنفيذ, اأو كان خمالفاً يف جزء منه ومل ميكن 

تطبيق اجلزء غري املخالف.
و( اإذا  مل يكن حكم احلكمني نهائياً يف الدولة التي �ضدر فيها احلكم.

املادة ال�شابعة والع�شرون:

حتويل  مبنع  املتعلقة   - الدولتني  اإحدى  يف  ال�ضارية  والقوانني  الت�رضيعات  توؤثر  ل 
الأموال اإلى اخلارج - على تنفيذ الأحكام النهائية ال�ضادرة يف هذا ال�ضاأن من اجلهات 

الق�ضائية يف الدولة الأخرى.

املادة الثامنة والع�شرون:

فيما عدا ما ن�ضت عليه املواد )الأولى( و)الثانية( و)الثالثة(, يجب اأن تكون الأوراق 
والوثائق وامل�ضتندات والأحكام وطلبات التعاون الق�ضائي - موقعة من اجلهة املخت�ضة 
باإ�ضدارها وخمتومة بخامتها, فاإن تعلق الأمر ب�ضورها تعني ت�ضديقها من اجلهة املخت�ضة 

مبا يفيد مطابقتها لالأ�ضل. كما يجب اأن ت�ضدقها وزارتا اخلارجية يف الدولتني.
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�تفاقية تعاون

املادة التا�شعة والع�شرون:

يتم تبادل اأوجه التعاون الق�ضائي املبينة يف هذه التفاقية بني الدولتني - عدا ما ن�ضت 
عليه املواد )الأولى( و)الثانية( و)الثالثة( - عن طريق وزارتي اخلارجية يف الدولتني.

املادة الثالثون:

اإ�ضعار عرب  اآخر  تبادل  تاريخ  يوماً من  ثالثني  مرور  بعد  نافذة  التفاقية  ت�ضبح هذه 
القنوات الدبلوما�شية يفيد باإنهاء اإجراءات االتفاقية واملوافقة عليها.

املادة احلادية والثالثون:

مدة هذه التفاقية )ثالث( �ضنوات, وتتجدد تلقائياً ما مل تبد اإحدى الدولتني رغبتها 
يف اإنهائها اأو عدم جتديدها مبوجب مذكرة تقدم للدولة الأخرى قبل ثالثة اأ�ضهر على 
الأقل  من تاريخ انتهاء مدتها اأو من التاريخ املحدد لالإنهاء, ول يوؤثر ذلك على الطلبات 

املقدمة خالل �رضيان التفاقية.

1428/11/3هـ  بتـــاريخ   الريــــا�س(  )مدينــــــة  يف  التفاقيــــــة  هذه  حـــررت 
املوافق  11/13/ 2007م, من ن�ضختني اأ�ضيلتني.

عن حكومة
اجلمهورية اليمنية

وزير العدل
غازي بن �شائف الأغربي

عن حكومة
اململكة العربية ال�شعودية

وزير العدل
د. عبداهلل بن ممد اآل ال�شيخ


