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يتعلق  بضبط برنامج وشروط ) ) 11((1997أفريل  25قـرار من وزيـر العـدل مؤرخ فـي 
  نظرة الدخول للمعهد األعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذيامن

  
  

  دل، دل، إن وزيـر العــإن وزيـر العــ
  

المتعلق  1967جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29بعد اإلطالع على القانون عدد 
  لس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة،بنظام القضاء والمج

المتعلق بالمعهد األعلى  1985أوت  11المؤرخ في  1985لسنة  80وعلى القانون عدد 
  للقضاء وبضبط مهمته،

المتعلق بتنظيم مهنة  1995مارس  13المؤرخ في  1995لسنة  29وعلى القانون عدد 
  العدول المنفذين،

المتعلق بتنظيم المعهد  1987ديسمبر  5المؤرخ في  1987لسنة  1312وعلى األمر عدد 
  األعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات واالمتحانات والنظام األساسي للملحقين القضائيين،

المتعلق بضبط نظام التدريب وشروط منح شهادة  1996ماي  7وعلى القرار  المؤرخ في 
  .التأهيل للترسيم بجدول عدول التنفيذ

  
  ـا يلــيـا يلــيقـرر مقـرر م

  
يخضع ترسيم المترشحين لمناظرة الدخول للمعهد األعلى للقضاء قصد  --الفصل األولالفصل األول

الترسيم بجدول عدول التنفيذ إلى اجتياز مناظرة يعين تاريخ إجرائها وعدد الخطط المعروضة 
  .للتناظر ومكانها وتاريخ غلق قائمة الترشحات بقرار من وزير العدل

  
  : توفر فيهم الشروط التالية تفتح هذه المناظرة لمن ت --22ل ل الفصالفص
  .حمل الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على األقل - 1
  .التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ونقاوة السوابق العدلية - 2
الحصول على األستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية  - 3
  .معادلة لها
  .ن في أول جانفي من سنة المناظرةعدم تجاوز سن الخمسي - 4
  .تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية - 5
  

بول وأخرى شفاهية للقبول تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية إلمكانية الق --33ل ل الفصـالفصـ
  .النهائي
  

                                                           
)

1
  ..19971997ماي ماي   22بتاريخ بتاريخ   3535هورية التونسية عدد هورية التونسية عدد نشر بالرائد الرسمي للجمنشر بالرائد الرسمي للجم) 
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  ::االختبارات الكتابية االختبارات الكتابية * * 
 - ساعات 3دة الم: اختبار يتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية وطرق التنفيذ  - 1
  1الضارب 
  1الضارب  -ساعات  3المدة : اختبار يتعلق بالقانون التجاري - 2
  1الضارب  - ساعات  3المدة : اختبار يتعلق بالقانون العيني  - 3

  ::االختبارات الشفاهية االختبارات الشفاهية * * 
اختبار يتعلق بالقانون األساسي للعدول المنفذين وما يجب عليهم بالنسبة للتامبر  - 1
  1الضارب  -دقيقة  15عرض  -دقيقة  20ير تحض: والتسجيل 
  1الضارب -دقيقة  15عرض -دقيقة  20تحضير : اختبار يتعلق بالقانون المدني  - 2
عرض  -دقيقة 20تحضير : لحالة المدنية اختبار يتعلق بقانون األحوال الشخصية  وا - 3
  1الضارب  - دقيقة 15

  .1الضارب  -دقيقة 15يقة ـ عرض دق 20تحضير  :اختبار يتعلق بالقانون الجزائي - 4
  .يضبط  برنامج االختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المصاحب لهذا القرار

  
  .تجرى االختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح  --44الفصـلالفصـل

ة العربية على باللغ اروغير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا اللغة الفرنسية أن يحر
  .األقل احدى االختبارات الكتابية الثالث المنصوص عليها بالفصل الثالث أعاله

يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح 
  .من هذا الفصل 2و 1لم يحترم األحكام الواردة بالفقرتين 

  
  :يرفق مطلب ترشحه بالوثائق التالية  يجب على المترشح للمناظرة أن --55ل ل الفصـالفصـ

  :عند الترشـح للمناظرة  -أ
  .مطلب ترشح بدون تعريف باإلمضاء يوجه إلى وزارة العدل - 1
  .نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها لألصل - 2
صل مصحوبة نسخة مجردة من الشهادة العلمية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها لأل - 3

  .بالنسبة إلى الشهائد األجنبية بشهادة معادلة
  .أربعة ظروف متنبرة بها اسم المترشح وعنوانه - 4
  : بعد النجاح في االختبارات الكتابية  -ب

يجب على كل مترشح نجح في االختبارات الكتابية إضافة الوثائق األساسية الالزمة 
  :وخاصة 
  .لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة) األصل(مضمون من سجل السوابق العدلية  - 1
  .مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة - 2
لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن ) األصل(شهادة طبية  - 3

  .ةالمترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس مهنته بكامل تراب الجمهوري
  .نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة العلمية - 4
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يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم الحق في المشاركة في المناظرة بصفة  --66ل ل الفصـالفصـ
  .نهائية من قبل وزير العدل بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة
الترشحات ويكون خاتم يرفض وجوبا كل مطلب ترشح ورد على الوزارة بعد غلق قائمة 

  .التسجيل بمكتب الضبط دليال على معرفة تاريخ اإلرسال أو الوصول البريد أو تاريخ
  

  .تضبط تركيبة لجنة المناظرة بقرار من وزير العدل --77ل ل الفصـالفصـ
  

ال تصح مداوالت اللجنة إال إذا حضر أكثر من نصف أعضائها، وفي صورة  --88ل ل الفصـالفصـ
  .ئيستعادل األصوات يرجح صوت الر

  
تختار لجنة المناظرة مواضيع اإلختبارات الكتابية والعروض الشفاهية وتجعل  --99ل ل الفصـالفصـ

  :مواضيع االختبارات الكتابية في ظروف مختومة تحمل البينات اآلتية 
  ……………االختبار رقم  -
مناظرة الترسيم بجدول العدول المنفذين، ظرف يفتحه بمحضر المترشحين، أحد أعضاء  -
  .ناظرةلجنة الم
  

تكون أوراق االختبارات الكتابية خفية اإلسم وتعرض على مصححين اثنين،  -1010ل ل الفصالفص
ويكون العدد النهائي مساو ) 20(والعشرين ) 0(يمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر 

  .للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين
نقاط تقع إعادة ) 4(وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق األربع 

إصالح االختبار من طرف مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساو للمعدل الحسابي 
  .للعددين األخيرين

  
د ال يسمح للمترشح بالمشاركة في االختبارات الكتابية والشفاهية إال بع -1111ل ل الفصالفص

  .اإلستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته
  

  :يحجر على المترشحين أثناء االختبارات  -1212ل ل الفصالفص
اإلطالع على أي وثيقة أو مطبوعة أو مخطوطة غير الوثائق المرخص فيها من طرف  -أ

  .لجنة المناظرة
  .لخارجالتحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من ا -ب
  .مغادرة قاعة المناظرة نهائيا بدون تسليم أوراق اختبارهم -ج
  

يتحتم على المترشحين اإلمتثال إلجراءات الحراسة واإلجراءات التنظيمية  - 1313ل ل الفصالفص
  .المشار إليها بهذا القرار، ويقصى كل مخالف لتلك اإلجراءات من قاعة المناظرة 
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ن قاعة المناظرة ويحرم من المشاركة في كل مشارك يتعمد الغش في المناظرة يقصى م
سنوات ويقع هذا التحجير بمقتضى قرار من وزير  5مناظرة عدول التنفيذ وعدول اإلشهاد لمدة 

  .العدل باقتراح من لجنة المناظرة
  .ويقع إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي شاهد الغش أو محاولة الغش

  
 30في االختبارات الكتابية إال لمن تحصل على مجموع  ال يصرح بالقبول - 1414ل ل الفصالفص

  .نقطة على األقل بالنسبة للمواد الكتابية ولم يكن له عدد مسقط
  .20  على 8ويعتبر مسقطا إذا كان العدد المتحصل عليه في أي مادة من المواد الكتابية دون 

ألقل في نقطة على ا 70وال يصرح بالقبول النهائي إال لمن تحصل على مجموع 
  .االختبارات الكتابية والشفاهية

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة لإلختبارات الكتابية 
  .والشفاهية تكون األولوية ألكبرهم سنا

  
تضبط اللجنة قائمة الناجحين حسب الترتيب التفاضلي وذلك في حدود  --1515  للالفصالفص

  .الخطط المعلن عنها
  

ع إعالم المترشحين الناجحين في المواد الكتابية عن طريق المكاتيب يق -1616ل ل الفصالفص
  .الفردية أو عن طريق اإلعالم في مقر الوزارة بمكان وتاريخ إجراء اإلختبار الشفاهي

  
تضبط قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول للمعهد األعلى للقضاء بقرار  --1717ل ل الفصالفص

  .من وزير العدل
جنة عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبارا للمستوى العام يمكن لل -1818الفصل الفصل 

  .للمترشحين، وينص على  ذلك في محاضر المداوالت مع بيان األسباب
  

  1997أفريل  25س فيتونـ
  
  

  زيــر العـدلزيــر العـدلوو
  بد اهللا القـــاللع

  اطـلع عليه
  الوزيـر األول

  رويحـامد القـ
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  منــاظرة الدخـول للمعهـد األعلـى للقضـاءمنــاظرة الدخـول للمعهـد األعلـى للقضـاء

  قصـد الترسيـم بجدول العـدول المنفذيـنقصـد الترسيـم بجدول العـدول المنفذيـن

  ملحـق ضبـط برنـامج المنـاظرةملحـق ضبـط برنـامج المنـاظرة

  

  
  ::قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ) 11

إجراءات  –مرجع النظر الحكمي  –مرجع النظر الترابي  -األحكام العامة
- القضاء المستعجل –الحكم  –األمر بالدفع  –رفع الدعاوي لدى مختلف المحاكم 

 –التماس إعادة النظر  -)آجالها، آثارها(طرق الطعن  -المطالباألذون على 
 –نسخ األحكام  -معطالت النوازل -الدعاوي العارضة والفرعية -االعتراض

وسائل  -تنفيذ األحكام األجنبية –سقوط العمل باألحكام  - اإلشكاالت التنفيذية
 - عقلة األجور وإحالتها –العقل التنفيذية  - العقل التوقيفية -العقل التحفظية -التنفيذ

عقلة  -عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء وبيعها -عقلة المنقوالت وبيعها
  .توزيع األموال وترتيب الدائنين -العقارات وبيعها

  
  ::القانون التجاري القانون التجاري ) ) 22

 -األصل التجاري -الشركات التجارية –الدفاتر التجارية  -األعمال التجارية
  .السوق المالية -الحسابات البنكية -التجاريالسجل  -األوراق التجارية

  
  ::القانون العيني القانون العيني ) ) 33

-اإلمتياز -الملكية الشائعة - العقارات المسجلة - )الطبيعية والحكمية(العقارات 

  ،)رهن العقار -رهن المنقول - الرهن(لتأمينات العينية ا

  
  : : القانون األساسي القانون األساسي ) ) 44

 –الحقوق  -ة لعدول التنفيذالوضعيات القانوني –المهام  –الترسيم بالجدول 
  .الجمعية الوطنية لعدول التنفيذ -غرف عدول التنفيذ -التأديب –الواجبات 

  
  ::القانون المدني  القانون المدني  ) ) 55

نشأتها، : االلتزامات  -العقود وشبهها -تعمير الذمة وبراءتها –األهلية 
  .الكفالة –الوكالة  -المسؤولية المدنية –الصلح  - انتقالتها وانقضاؤها
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  ::قانون األحوال الشخصية قانون األحوال الشخصية ) ) 66
 - الحجر -الوصية –الكفالة  - الحضانة –النفقة  –الطالق  –الزواج 

  .التبني -الحالة المدنية -أحكام المفقود -الرشد
  
  : : القانون الجنائي القانون الجنائي ) ) 77

  :القانون الجنائي العام * 
 - الفاعل األصلي والمشارك -المجرم - أنواعها - أركانها -الجريمة
 - األعذار المبرئة -األفعال المبررة - موانع المسؤولية الجنائية -ةالمسؤولية الجنائي

  .ظروف التشديد وظروف التخفيف -العقوبة
  

  :القانون الجنائي الخاص * 
الشيك بدون  –التفريط في معقول  -التحيل -التدليس -الخيانة الموصوفة

  .عدم إحضار محضون -إهمال عيال –رصيد 
 


