
يتعلق بضبط نظام الدراسة  )1(2001نوفمبر  22قرار من وزير العدل مؤرخ في 

كما وقع  والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول اإلشهاد والتنفيذ

 .)2(2005نوفمبر  18تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

  

  إن وزير العدل،

  

المتعلق  1985أوت  11في  المؤرخ 1985لسنة  80بعد اإلطالع على القانون عدد 

 1992لسنة  70بإحداث المعهد األعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

  ،1992جويلية  27المؤرخ في 

المتعلق بتنظيم مهنة  1994ماي  23المؤرخ في  1994لسنة  60وعلى القانون عدد 

  منه، 7عدول اإلشهاد وخاصة الفصل 

المتعلق بتنظيم  1995مارس  13المؤرخ في  1995لسنة  29وعلى القانون عدد 

  منه،7مهنة عدول التنفيذ وخاصة الفصل 

المتعلق بتنظيم  1999جوان  7المؤرخ في  1999لسنة  1290وعلى األمر عدد 

 12المعهد األعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات واالمتحانات والنظام الداخلي وخاصة 

  منه،

المتعلق بضبط النظام الداخلي للمعهد  1989في جان 17وعلى القرار المؤرخ في 

  األعلى للقضاء،

المتعلق بضبط نظام التدريب  1996ماي  7وعلى قرار من وزير العدل المؤرخ في 

  وشروط منح شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول اإلشهاد،

المتعلق بضبط نظام التدريب  1996ماي  7وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 

  .نح شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول التنفيذوشروط م

  

  :قــرر ما يلـي

  

تدوم فترة التدريب بالمعهد األعلى للقضاء للترسيم إما بجدول عدول  - الفصل األول

  .اإلشهاد أو عدول التنفيذ ستة أشهر

  

                                                 
1  ( ��ر�� ا������� ا���در ���ر�����  ��%"  27ا�"ا$# ا�"!&��2001.  
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تمنح للمتدرب بانتهاء فترة التدريب شهادة تأهيل لمهنة عدل إشهاد أو عدل  -2الفصل 

  .تنفيذ

  

يخضع المتدرب خالل فترة التدريب إلى النظام الداخلي للمعهد ما عدى  -3الفصل 

  .األحكام المتعلقة بالتأجير
في حالة عدم التحاق المتدرب في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تبليغ تنبيه إليه بموجب 

لتـدريب ويعتبـر   رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ فإنه يفقد الحق في حضور فترة ا

  .متخليا نهائيا عنها
وعلى المتدرب أن يرجع جملة المنح التي صرفت له مدة التدريب ومصاريف التكوين في 
صورة عدم مباشرة المهنة فعليا مدة سنتين من تاريخ حصوله على الشهادة أو االستقالة أو الرفت 

  .دة السنتينمن أجل خطأ تأديبي وذلك أثناء فترة التدريب أو قبل انقضاء م

  

  .ال يتمتع المتدرب خالل فترة التدريب بالعطل المدرسية  -4الفصل 

  

يتلقى المتدرب خالل فترة التدريب دروسا بالمعهد األعلى للقضاء ويجري  -5الفصل 

  .تربصا حسب اختصاصه بإحدى مكاتب عدول اإلشهاد أو عدول التنفيذ

  

- )جديد( 6الفصل         

:النسبة إلى عدول التنفيذ على المواد التاليةيشتمل برنامج الدراسة ب  

عدد الساعات   المواد

  األسبوعية

مرافعات مدنية وتجارية وخاصة مرجع النظر الترابي والحكمي، توزيـع  

االختصاص، المقر، المبطالت والمسقطات، األمر بالدفع، إجراءات رفـع  
مستعجل، الدعوى، طرق الطعن، الطعن في القرارات التحكيمية، القضاء ال

األذون على المطالب، التداخل واإلدخال، تحرير االحتجاجات واإلنـذارات  

  .واإلعالمات واالستدعاءات وتبليغها، النسخ التنفيذية والمجردة من األحكام

2  

طرق التنفيذ، وخاصة تنفيذ السندات التنفيذية القضائية واإلداريـة، العقـل   

يذيـة، إجـراءات عقلـة المنقـوالت     التحفظية، العقل التوقيفية، العقلة التنف
والعقارات، عقلة األجور والمرتبات، عقلة حصـص الشـركاء واألوراق   

المالية، عقلة المؤسسات الخاضعة للرقابة الديوانيـة، الرهـون العقاريـة،    
التنفيذ على المؤسسات التي تمر بصـعوبات اقتصـادية، عقلـة األصـل     

3  



ت التنفيذيـة، تنفيـذ األحكـام    التجاري، عقلة الصناديق الحديدية، اإلشكاال
  .األجنبية، توزيع األموال وترتيب درجات الدائنين

اإلثبات في المادة المدنية والتجارية وخاصة عبء اإلثبات، وسائل اإلثبات، 
  .األهلية، الرضا، عيوب الرضا، الشرط

2  

القانون التجاري وخاصة األوراق التجارية، األصل التجـاري، الحسـاب   
معامالت البنوك، اإليجار المالي، قانون األكرية التجارية، إنقـاذ  الجاري، 

المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، التقادم فـي المـادة التجاريـة،    
  .السجل التجاري، الدفاتر التجارية

2  

المادة الجزائية وخاصة الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، عـدل التنفيـذ   
ية الجزائية لعدل التنفيذ، االعتداء على موظـف  والنيابة العمومية، المسؤول

وشبه الموظف، تسليم األموال للحرفاء، التدليس، خيانة األمانـة، التحيـل،   
االستيالءات، اإلرشاء واإلرتشاء، إفشاء السر المهني، القـذف، اإلعتـداء   

  .بالعنف

1  

 قانون األحوال الشخصية وخاصة الطالق، النفقة، جراية الطالق، السـكن، 
الحضانة، حق الزيارة، صندوق ضمان النفقة وجرايـة الطـالق، أحكـام    

  .المفقود، الحجر والرشد، الكفالة، التقاديم، الحالة المدنية، الجنسية، الوالية

2  

حقوق اإلنسان وخاصة الحق في المساوات أمام القانون، حق التقاضي، حق 

، حرية التعاقد، حرية الدفاع، الحق في الكرامة، الحق في المعاملة اإلنسانية
التجارة والصناعة، حق الملكية، الحق في الشغل، الحق في اختيـار مقـر   

اإلقامة، الحق في الحرمة الجسدية، حرمة المسـكن، الحـق فـي سـرية     
المراسالت، حماية المعطيات الشخصية، حماية بعض الفئات االجتماعيـة  

  .مثل فاقدي األهلية واألميين والمعاقين، واألطفال

1  

قانون معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصـة ميـدان تطبيـق معـاليم     
التسجيل، النقل بمقابل، نقل المنقوالت، النقـل بـدون مقابـل، األحكـام     

  .والقرارات، المراقبة والنزاعات

2  

أخالقيات المهنة والقانون المنظم لها وخاصة عالقة العدل المنفذ بحريفـه  

ية، واجب المحافظة على السر المهني، واجـب  وبالجهات القضائية واإلدار
الحياد والتجرد، واجب األمانة والنزاهة، واجب التفرغ واإلقامـة، واجـب   
النصح واإلرشاد، واجب بذل العناية، واجب التأكد من قانونيـة المعاملـة،   

واجب إعالم الحريف بنتائج أعمال التنفيذ، الواجبات المالية للعدل المنفـذ،  
ص األجر، واجب احترام الغير، حسن استقبال الحرفـاء،  ضمانات استخال

  .القيود والتحاجير، المسؤولية المدنية والتأديبية

1  



مسك الدفاتر وتنظيم المكتب وخاصة واجب أن يكون لعدل التنفيـذ مكتبـا   
الئقا، حسن توزيع العمل حسب األعمال والمناطق، حسن التصـرف فـي   

بته، حسن استقبال الحرفاء، حفظ المناشير الموارد البشرية، عالقة العدل بكت
والقرارات، حفظ الوثائق، حفظ عالمات البلوغ، تنظيم االنخـراط بـإدارة   

مـاعي تنظـيم إيـداع أمـوال     األداءات والصندوق الوطني للضمان االجت
  . الحرفاء

1  

  1  .اإلعالمية والمكتبية

 

  :واد التاليةويشتمل برنامج الدراسة بالنسبة إلى عدول اإلشهاد على الم

عدد الساعات   المواد

  األسبوعية

مرافعات مدنية وتجارية وخاصة مرجع النظر الترابي والحكمي، توزيـع  

االختصاص على المحاكم، المقر، تحرير االحتجاجـات واالسـتجوابات   
  .وتبليغها، المبطالت والمسقطات، طرق الطعن

1  

اإلثبات في المادة المدنية والتجارية وخاصة عـبء اإلثبـات، وسـائل    
  .اإلثبات، األهلية، الرضا، عيوب الرضا، الشرط

2  

القانون الجزائي وخاصة الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، عدل اإلشهاد 
والنيابة العمومية، المسؤولية الجزائية لعدل اإلشهاد، االعتداء على موظف 

، التدليس، خيانة األمانة، التحيل، االسـتيالءات، اإلرشـاء   وشبه الموظف

  .واإلرتشاء، إفشاء السر المهني، القذف، اإلعتداء بالعنف

1  

تحرير الحجج الرسمية وخاصة عقد الزواج، البيع، المعاوضة، الكـراء،  

المغارسة، الوكالة، الكفالة، الوديعة، االئتمان، الصلح، الرهـون، عقـود   
  .الشركات

2  

  2  .الفرائض

قانون األحوال الشخصية وخاصة الزواج، خيار الشرط، المهر، االشتراك 

في الملكية بين الزوجين، الزواج الفاسد وما يترتب عنه، الطالق، العدة، 
إثبات النسب، أحكام المفقود، الحجر والرشد، الكفالة، التقـاديم، الحالـة   

  .ةالمدنية، حجج الوفاة، الجنسية، الوصية، الهب

2  

خصوصيات السجل العقاري، الترسيم بالسجل العقـاري،  : الحقوق العينية
موانع الترسيم بالسجل العقاري، تحرير الصـكوك المتعلقـة بالعقـارات    

  .المسجلة، تحيين الرسوم المجمدة، حق الشفعة، الرخص اإلدارية

2  



حقوق اإلنسان وخاصة الحق في المساوات أمام القانون، حق التقاضـي،  
الدفاع، الحق في الكرامة، الحق في المعاملة اإلنسانية، حرية التعاقد،  حق

حرية التجارة والصناعة، حق الملكية، الحق في الشغل، الحق في اختيار 
مقر اإلقامة، الحق في الحرمة الجسدية، حرمة المسكن، الحق في سـرية  

اعيـة  المراسالت، حماية المعطيات الشخصية، حماية بعض الفئات االجتم
  .مثل فاقدي األهلية واألميين والمعاقين، واألطفال

1  

قانون معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة قواعد الجباية العقاريـة،  
المعاليم العقارية المحلية، النقل بمقابل، معاوضـة العقـارات، مقاسـمة    
 العقارات، نقل المنقوالت، النقل بدون مقابل، التركات، الهبات، الشركات،

  .األداء على القيمة المضافة، خطايا التأخير، المراقبة و النزاعات

2  

أخالقيات المهنة والقانون المنظم لها وخاصة عالقة عدل اإلشهاد بحريفه 

والجهات القضائية واإلدارية، واجب المحافظة على السر المهني، واجب 
ة، واجـب  الحياد والتجرد، واجب األمانة والنزاهة، واجب التفرغ واإلقام

النصح واإلرشاد، واجب التأكد من قانونية المعاملة، واجب بذل العنايـة،  
واجب احترام الغير، حسن استقبال الحرفاء، القيود والتحاجير، المسؤولية 

  .المدنية والتأديبية

1  

مسك الدفاتر وتنظيم المكتب وخاصة واجب أن يكون لعدل اإلشهاد مكتبا 
األعمال والمناطق، حسن التصرف فـي   الئقا، حسن توزيع العمل حسب

الموارد البشرية، عالقة عدل اإلشهاد بكتبته و جليسه، حسـن اسـتقبال   
الحرفاء، حفظ المناشير والقرارات، حفظ الوثائق، تنظيم االنخراط بإدارة 

  . األداءات والصندوق الوطني للضمان االجتماعي

1  

  1  .اإلعالمية والمكتبية

 
دروس وحصص أشغال تطبيقية توزع في ضوء البرنامج الدراسي تدرس المواد في إطار 

ويتمرن أثناءها المتدرب على القيام باألعمال التي تتطلبها ممارسة المهنة اعتمادا علـى حـاالت   
  .محسوسة وملفات ووثائق واقعية

.ويقوم المتدرب بزيارات دراسية إلى بعض المحاكم والمؤسسات و المصالح المتخصصة  
  

يخضع المتدرب للمراقبة المستمرة ويسند إليه في كل مادة عدد يتراوح  -7 الفصل

  ).1(ويكون له ضارب واحد 20و 0بين 
  



يسند إلى كل متدرب في آخر فترة التدريب عدد من المواضبة واالستقامة  - 8الفصل 

ويكون له ضارب  20و 0والسلوك من قبل المدير العام للمعهد األعلى للقضاء يتراوح بين 

  ).2(اثنين 
  

يتم عند اختتام فترة التدريب إجراء امتحانات كتابية وشفاهية تتعلق بكل  -9الفصل 

  .المواد المدرجة بالبرنامج

تجرى االمتحانات الكتابية في ثالث مواد يتم اختيارها من قبل لجنة االمتحانات 

  .الشفاهبة في بقية المواد
  

ويسند إلى المتدرب بعد إجرائه عدد  يدوم كل اختبار كتابي ثالث ساعات - 10الفصل 

  ).2(ويكون له ضارب اثنين  20و  0يتراوح بين 
  

يشتمل االختبار الشفاهي على عرض يدوم عشر دقائق تتبعه مناقشة مع  -11الفصل 

المختبر مدتها خمس عشرة دقيقة بعد إعداد لمدة عشرين دقيقة ويسند إلى المتدرب إثر 

  ).1(ويكون له ضارب واحد  20و 0إجرائه عدد يتراوح بين 
  

يقوم المتدرب خالل فترة التدريب بتربص بأحد مكاتب عدول اإلشهاد أو  -12الفصل 

  .عدول التنفيذ التي يعينها المدير العام للمعهد
  

يوضع المتربص تحت اإلشراف المباشر لصاحب المكتب ويخضع لنفس  -13الفصل 

  .م للمعهد عند كل إخالل بحسن سير التربصواجباته ويتولى هذا األخير إعالم المدير العا
  ):جديد( 14الفصل 

يعد المتدرب أثناء فترة التدريب تقريرا عن تربصه يسلّمه للمعهد قبل اختتام فترة التدريب وفـي  

أجل يحدده المدير العام للمعهد، وال يقبل أي تقرير يسلّم بعد ذلك األجل ويتم تقييمـه مـن إدارة   
  ).1(يكون له ضارب   20و  0يتراوح بين  المعهد ويسند له عدد

ويشرف عملية اإلصالح مصححان يكون أحدهما رئيسا للجنة المناقشة، يتم تعيينهما 

  .من طرف المدير العام للمعهد

  .تتركب لجنة المناقشة التي يتم عرض المذكرة أمامها من المصحيين والمشرف

  ).2(رب ويكون له ضا 20و  0وتسند اللجنة عددا يتراوح بين 
  

ال يمكن منح المتدرب شهادة تأهيل للمهنة إال إذا تحصل على معدل عام  -15الفصل 

  ). 20(من ) 10(ال يقل عن 
  



  ):جديد( 16الفصل 

يمكن لوزير العدل وحقوق اإلنسان أن يسمح للمتدرب بالرسوب مرة واحدة بشرط حصـوله  
وأن ال  20من  8متحان كتابي وشفاهي وأن ال يقل عدده عن كّل ا 20من  8على معدل عام يفوق 

  .عن المواظبة والسلوك 20من  12يقل عن 
  .و المتدرب الذي ال يسمح له بالرسوب يعتبر كأنه لم ينجح في المناظرة

  

ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قراري وزير  -17الفصل 

  .أعاله المشار إليهما 1996ماي  7العدل المؤرخين في 
  

المدير العام للمعهد األعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر  -18الفصل 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  

  2005نوفمبر  18تونس في 
 


