
 ))11(( 2007 نوفمبر 9مؤرخ في قـرار 
  بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد األعلى للمحاماةيتعلق  

 
  إن وزيـر العــدل، إن وزيـر العــدل، 

 

 إن وزير العدل وحقوق اإلنسان و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
 بتنظـيم مهنـة      المتعلـق  1989 سـبتمبر    7 المؤرخ  في     1989 لسنة   87بعد االطالع على القانون عدد      

 .2006 ماي  15 المؤرخ في 2006 لسنة 30كما تم تنقيح وإتمامه بالقانون عدد . المحاماة
 المتعلـق بـضبط مـشموالت وزارة        1974 نوفمبر   28 المؤرخ في    1974 لسنة   1062وعلى األمر عدد    

 العدل،
 .رة العدل المتعلق بتنظيم وزا1992 جويلية 20 المؤرخ في 1992 لسنة 1130وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط وبرنامج امتحـان       1994 ماي   23 المؤرخ في    1194 لسنة   1157وعلى األمر عدد    

 .شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
 . المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي2001 ديسمبر 13 المؤرخ في 2001 لسنة 2872وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام للمنـاظرات       2007 مارس   6 المؤرخ في    2007 لسنة   428وعلى األمر عدد    

 .الخارجية باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها اإلدارات العمومية
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي      2007 أكتوبر   31 المؤرخ في    2007 لسنة   2699وعلى األمر عدد    

 .ةللمعهد األعلى للمحاما
 :قرر ما يأتي

 اب األولـالب
 ةـام عامـأحك

 

يتم القبول بالمعهد األعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على األستاذية فـي               -الفصل األول 
 .الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية

 : يكونأنيشترط في المترشح 
أعوام على األقل وان ال يتجاوز سنة بع وأربعين سنة في أّول جانفي مـن                الجنسية منذ ثالثة     تونسي -1

 .سنة فتح المناظرة
 .ولم يسبق تفليسه أو عزله ألسباب مخلة بالشرف. خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية -2

 

 المـؤرخ فـي   2006 لسنة 30 القانون عدد    من 4الواردة بالفصل    مع مراعاة األحكام االنتقالية      -2الفصل  
يتم القبول بالمعهد األعلى للمحاماة أيضا عن طريق مناظرة تفـتح للمتحـصلين      .  المشار إليه أعاله   2006 ماي   15
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على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية ع األستاذية في الحقوق أو العوم القانونية أو ما يعادلهما مـن                    
 .جنبية في الحقوق أو العلوم القانونيةالشهائد األ

 :في المترشح أو يكون يشترط
تونسي الجنسية منذ أربعة أعوام على األقل وأن ال يتجاوز سنة ثمان وأربعين سنة في أّول جانفي من                   .1

 .سنة فتح المناظرة
 .الشرفق تفليسه أو عزله ألسباب مخلة ببسيولم . خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية .2

 ترشحهم  يجب على المترشحين الجتياز مناظرة القبول بالمعهد األعلى للمحاماة أن يرفقوا مطلب            -3الفصل  
 :بالوثائق التالية
 :عند الترشح )1

 .نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى اإلشهاد بمطابقتها لألصل   -
 .أشهر) 6(مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ستة -

 .ية دون حاجة إلى اإلشهاد بمطابقتها لألصلمنسخة مصورة من الشهائد العل  -

 .ية دون حاجة إلى اإلشهاد بمطابقتها لألصلملعنسخة مصورة من الشهائد ال  -

 .ظرفين بريدين حاملين السم المترشح وعنوانه خالصي معلوم البريد  -

 .ما يفيد دفع معلوم المشاركة في المناظرة  -

 :جاح في االختبارات الكتابية للقبول األوليبعد الن )2

 أشهر،) 3(ه أكثر من ثالثة م مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسلأصل -
  لألصل من الشهادة العلمية،ةنسخة مطابق -

 صورة شمسية، -

  .شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والذهنية للمترشح على ممارسة المحاماة -
 

 وجوبا كل مطلب ترشح منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة أو ورد بعد غلـق قائمـة                 يرفض -4الفصل  
 . بمكتب  الضبط دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو اإليداع التسجيلحات ويكون ختم البريد أو تاريخالترشّ

 

ترك من  ومعّوضيهم بمقتضى قرار مش    تشرف على المناظرة لجنة يتم تعيين أعضائها الرسمّيين          -5الفصل  
 .وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلي والتكنولوجيا

 :كما يتم بنفس القرار تعيين رئيس اللجنة من بين أعضائها وهي تتركب من
 أستاذين جامعيين تكون لهما رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر، -
 قاضيين من الرتبة الثالثة، -

 .عقيب من بينهم مدير المعهد األعلى للمحاماةثالثة محامين لدى الت -

يتم استدعاء أعضاء لجنة المناظرة كتابيا وال تصّح المداوالت إال بحضور نصف أعضائها على األقل بمـا                 
في ذلك رئيس اللجنة وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن اللجنة تجتمع من جديد بعد استدعاء العـضو أو                    

 .األعضاء المعوضين
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 بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل األصوات يرجح صوت رئيس            اتتخذ اللجنة قراراته  و
 .اللجنة

 : لجنة المناظرة اإلشراف على مختلف اإلجراءات المتصلة بالمناظرة وخاصة منها تتولى-6الفصل 
عليهـا بهـذا    ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر باعتبار الشروط المنـصوص            -

 القرار،
 تحديد أسئلة ومواضيع االختبارات، -

 اإلشراف على االختبارات ومتابعة حسن سيرها، -

 .التصريح بالنتائج -

يمكن للجنة المناظرة أن تنقسم عند إجراء االختبارات، إلى لجان فرعية حسب أهميـة عـدد المترشـحين                  
 .ار خبرتهم لمساعدة أعضاء اللجنةصا آخرين باعتباويمكن لرئيس اللجنة عند االقتضاء دعوة أشخ

 

تفتح كل مناظرة بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التعليم العالي والبحـث                -7الفصل  
 :العلمي والتكنولوجيا ويضبط هذا القرار

 عدد البقاع المعروضة للتناظر، -

 تاريخ غلق قائمة الترشحات، -

 تاريخ إجراء االختبارات، -

 إرسال مطلب المشاركة في المناظرة،مكان إيداع أو  -
 

 .ف المادية المالئمة لحسن سير المناظرةيتولى المعهد األعلى للمحاماة تأمين الظرو -8الفصل 
 

ال يمكن أن توجد كتب أو نشريات أو وثائق أو أي مستند مهما كـان نوعـه تحـت تـصرف                      -9الفصل  
جر أيضا استعمال أي وسـيلة مـن وسـائل االتـصال            المترشحين ما لم تقرر لجنة المناظرة خالف ذلك، كما يح         

 .والتحادث مع الغير والخروج من القاعة دون ترخيص أو مغادرتها نهائيا دون تسليم ورقة االختبار
 

عند معاينة غش أو محاولة غش أثناء المناظرة يتم تحرير تقرير في الغرض يرفع إلى رئيس                 -10الفصل  
 .لجنة المناظرة

ة، بعد استجواب المعني باألمر وثبوت ما ينسب إليه، إلغـاء االختبـار أو االختبـارات                تقرر لجنة المناظر  
 .موضوع الغش أو محاولة الغش ومنعه من المشاركة في المناظرة لمدة أقصاها خمس سنوات

يخضع قرار المنع إلى مصادقة وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي                   
 .والتكنولوجيا

 تكون اختبارات مناظرة القبول بالمعهد األعلى للمحاماة حول برنامج ملحـق بهـذا القـرار،                -11الفصل  
 :وتحتوى هذه المناظرة على مرحلتين

 .مرحلة القول األولى .1
 .مرحلة القبول النهائي .2
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 :تتضمن مرحلة القبول األولي -12الفصل 
 اختبار يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات، -
 .ارات كتابيةاختب -
ار الذي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات في طرح مجموعة من األسئلة على             يتمثل االختب  -13الفصل  

 .المترشحين وتكون اإلجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من األجوبة المقترحة
 .تتولى لجنة المناظرة ضبط عدد األجوبة المقابلة لكل سؤال

م إصالح ورقة االختبار الذي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات باعتماد المعالجة اآللية             يت -14الفصل  
 .عن طريق اإلعالمية ويتم إسناد نقطة عن كل إجابة صحيحة

 . الصحيحة عن السؤال الواحد ال تسند النقطة إال إذا كانت كل األجوبة صحيحةاألجوبةصورة تعدد في 
) 20(والعـشرين   ) 0( يتم تحويل العدد المسند في االختبار إلى معد يتراوح بين الـصفر            قصد إعداد النتائج  

 .ويتم توضيح طريقة تحويل العدد إلى معدل في ورقة االمتحان المعروضة على المترشحين) 1الضارب (
وي  يحول للمترشحين الذين تحصلوا في اختبار األسئلة  متعددة االختيارات على مجموع يـسا              -15الفصل  

من اإلجابات الصحيحة اجتياز بقية اختبارات مرحلة القبول األولى المبينـة بهـذا             ) %80(أو يفوق ثمانين بالمائلة     
 .القرار

 مـن اإلجابـات   ) %60(ويمكن للجنة المناظرة عند االقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة 
 .الصحيحة

 .ل تكون األولوية ألكبرهم سنّاإذا تحصل عدد من المترشحين على نفس المعد
رات الكتابية للقبول األولى مخفية اإلسم ويـتم إصـالحها، عـدا أوراق             تكون أوراق االختبا   -16الفصل  

االختبار الذي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات، من قبل مصححين اثنين يسند كل واحد منهما عددا يتـراوح                  
 .ن العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندينويكو) 20(والعشرين ) 0(بين الصفر

يتم اإلصالح من قبل المصحح األول في محضر إصالح مستقل عن ورقـة االختبـار يتـضمن معـايير                   
 .اإلصالح والمالحظات والعدد المسند

 .ويحفظ المحضر لدى رئيس اللجنة وتعطى ورقة االختبار لمصحح ثان الذي يعد محضر إصالح آخر
نقاط يتم عرض ورقة االختبار على مـصّحح        ) 3(ا كان الفارق بين العددين يوفق الثالث        وفي صورة ما إذ   

ثالث يتولى اإلصالح على محضر مستقل وعندئذ يكون العدد النهائي موافقا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبـل                  
 .نالمصّحح الثالث وأقرب عدد له سبق إسناده من أحد المصّححين األولي

وإذا تعادل الفارق بين العدد المسند من المصّحح الثالث وكل من العددين المسندين من المصححين األولين،                
فإن المعدل الحسابي المبين بالفقرة المتقدمة يحتسب على أساس العدد المسند من قبل المصّحح الثالث وأرفـع عـدد           

 .سبق إسناده من أحد المصّححين األولين
 مرحلة القبول النهائي اختبارات شفاهية حول برنامج المناظرة وال يسمح ألي مترشح             تتضمن -17الفصل  

 .في مرحلة القبول األولي) 20(من عشرين ) 10(بالمشاركة فيها إن لم يتحصل على معّدل يساوي أو يفوق عشرة 
 .إذا تحصل عدد من المترشحين على نفس المعدل تكون األولوية ألكبرهم سنا
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مثل االختبار الشفاهي في اإلجابة على سؤال مشفوع  بنقاش مع أعضاء لجنة المناظرة لمدة               يت -18الفصل  
 . دقيقة20 دقيقة وذلك بعد تحضير يدوم حوالي 15

 إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الـذي           ايتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة م        
 .أسند إليه على اثنين

 ).20(والعشرين ) 0( شفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفرويسند لكل اختبار
 بقبول أي مترشح نهائيا إذا لم يتحصل على معّدل عام يـساوي أو يفـوق                حالتصريال يمكن    -19الفصل  

 .في مجموع اختبارات القبول األولى والقبول النهائي) 20(من عشرين ) 10(عشرة 
األولوية لمن تحصل على أحسن معّدل فـي مرحلـة          وإذا  تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل تكون          

 .  القبول األولي
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتعد قائمة في النـاجين نهائيـا فـي                 -20الفصل  

 .المناظرة باعتبار البقاع المفتوحة للتناظر وتم تعليقها بمقر المعهد
 .قصد إتمام الملف اإلداري وااللتحاق بالمعهد األعلى للمحاماةكما توجه رسائل فردية إلى الناجحين نهائيا 

أيام على أقصى تقدير مـن تـاريخ بدايـة          ) 7(د في أجل سبعة     إذا لم يلتحق المترشح بالمعه     -21الفصل  
 .أيام وإالّ أعتبر متخليا) 7(الدراسة يتم التنبيه عليه بواسطة برقية لاللتحاق بالمعهد في أجل أقصاه سبعة 

  الثانيالباب
 أحكام خاصة بالمترشحين لمناظرة القبول
 بالمعهد المتحصلين على األستاذية

 
 :تتوزع مواد وأسئلة االختبار الذي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات على النحو التالي -22الفصل 
  أسئلة،10:  القانون المدني .1
  أسئلة،10:  القانون الجزائي .2

 ، أسئلة10: القانون التجاري .3

  أسئلة،5: اإلجراءات المدنية والتجارية .4

  أسئلة،5: اإلجراءات الجزائية  .5

  أسئلة،5: النزاعات اإلدارية .6

  أسئلة،5: النزاعات الجبائية .7

 .يدوم هذا االختبار الكتابي ساعة ونصف
 

 :يـبقية االختبارات الكتابية للقبول األولى فتتمثل  -23الفصل 
 ،)3الضارب (عتين اختبار في القانون المدني يدوم سا .1
 )2الضارب ( اختبار في القانون المدني يدوم ساعتين  .2

 )1الضارب ( اختبار في الحريات األساسية وحقوق اإلنسان يدوم ساعة ونصف  .3
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 :يـتتمثل االختبارات الشفاهية للقبول النهائي ف -24الفصل 
 ).1الضارب (اختبار في القانون التجاري  .1
 ).1الضارب ( والتجارية اختبار في اإلجراءات المدنية .2

 ).1الضارب (اختبار في النزاعات اإلدارية والجبائية  .3
 

 الباب الثالث
 أحكام خاصة بالمترشحين لمناظرة القبول
 بالمعهد المتحصلين على شهادة الماجستير

 

مترشـحين  تتوزع مواد وأسئلة االختبار الذي يعتمد تقنية األسئلة متعددة االختيارات بالنسبة لل            -25الفصل  
 من هذا القرار، 22لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على شهادة الماجستير على النحول المنصوص عليه بالفصل             

 :وتتمثل بقية االختبارات الكتابية للقبول األولي في 
 ).2الضارب (اختبار تطبيقي يدوم ثالث ساعات في اإلجراءات المدنية والتجارية والجزائية  .1
 ).1الضارب ( ساعتين في القانون الدولي الخاص اختبار يدوم  .2

 ). 1الضارب (اختبار يدوم ساعتين في القانون العقاري  .3
 

 :تتمثل االختبارات الشفاهية للقبول النهائي في -26الفصل 
 )1الضارب (اختبار في قانون المهنة  .1
 )1الضارب (اختبار في طرق التنفيذ  .2

 .مي للجمهورية التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرس -27الفصل 
 

 2007 نوفمبر 9تونس في   
 

 وزير العدل وحقوق اإلنسان                                                      
  البشير التكاري                                                          
  وزير التعليم العالي والبحث                                                           

   العلمي والتكنولوجيا                                                        
  األزهر بوعوني                                                        

 اطلع عليه    
 الوزير األول  

  محمد الغنوشي
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