
  
يتعلق  بضبط برنامج وشـروط   ))11((1997 أفريل 25ي قرار من وزير العدل مؤرخ ف 

  .ادللقضاء قصد الترسيم بجدول عدول اإلشهد األعلى الدخول للمعه اظرةمن
  
 

  دل، دل، إن وزيـر العـإن وزيـر العـ
 

 المتعلق  1967 جويلية   14 المؤرخ في    1967 لسنة   29بعد اإلطالع على القانون عدد      
 على للقضاء والقانون األساسي للقضاة،بنظام القضاء والمجلس األ
 المتعلـق بالمعهـد     1985 أوت   11 المؤرخ فـي     1985 لسنة   80وعلى القانون عدد    

 األعلى للقضاء وبضبط مهمته،
 المتعلق بتنظيم مهنـة     1994 ماي   23 المؤرخ في    1994 لسنة   60وعلى القانون عدد    

 عدول اإلشهاد،
 المتعلـق بتنظـيم     1987 ديسمبر   5  المؤرخ في  1987 لسنة   1312وعلى األمر عدد    

المعهد األعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات واالمتحانـات والنظـام األساسـي للملحقـين              
 القضائيين،

 المتعلق بضبط نظام التدريب وشـروط مـنح         1996 ماي   7وعلى القرار المؤرخ في     
 .شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول اإلشهاد

 
  ييقــّرر مـا يلـقــّرر مـا يلـ

 
  يخضع ترسيم المترشحين لمناظرة الدخول للمعهد األعلى للقضاء قصد           --ولولالفصل األ الفصل األ 

الترسيم بجدول عدول اإلشهاد  إلى اجتياز مناظرة يعين تـاريخ إجرائهـا وعـدد الخطـط                 
 .المعروضة للتناظر ومكانها وتاريخ غلق قائمة الترشحات بقرار من وزير العدل

  
 : هم الشروط التالية  تفتح هذه المناظرة لمن تتوفر في-  22  للالفصـالفصـ

 . 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 الحقـوق أو شـهادة               - 3

 .أجنبية معادلة لها
 .ل جانفي من سنة المناظرة عدم تجاوز سن الخمسين في أو- 4
 . تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية- 5
  

بول وأخـرى شـفاهية      تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية إلمكانية الق       --33ل  ل  الفصالفص
 .للقبول النهائي

  
                                                           

  ..19971997 ماي  ماي 22 بتاريخ  بتاريخ الصادرالصادرنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية   ) 1
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  ::االختبارات الكتابية االختبارات الكتابية * * 
 1 الضارب - ساعات 3المدة :  اختبار يتعلق بقانون األحوال الشخصية  - 1
 1 الضارب - ساعات 3المدة : ر يتعلق بالقانون المدني  اختبا- 2
 1 الضارب - ساعات 3المدة :  اختبار يتعلق بالقانون العيني - 3
  

  ::االختبارات الشفاهية االختبارات الشفاهية * * 
 اختبار يتعلق بالقانون األساسي لعدول اإلشهاد وبما يجب عليهم بالنسبة للتـامبر             - 1

 1الضارب - دقيقة15 دقيقة ـ عرض 20تحضير : والتسجيل 
 1 الضارب - دقيقة15عرض - دقيقة20تحضير : القانون التجاري اختبار يتعلق ب- 2
 عـرض   - دقيقة 20تحضير  :  اختبار يتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية        - 3

 1الضارب - دقيقة15
 .1الضارب - دقيقة15عرض - دقيقة20تحضير : اختبار يتعلق بالقانون الجزائي - 4

 .امج االختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المصاحب لهذا القراريضبط  برن
  

  تجرى االختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنـسية حـسب اختيـار              --  44  للالفصـالفصـ
 .المترشح

 باللغة العربية   اغير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا اللغة الفرنسية أن يحررو          
 .كتابية الثالث المنصوص عليها بالفصل الثالث أعالهعلى األقل احدى االختبارات ال

يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبـارات كـل               
 . من هذا الفصل2 و1مترشح لم يحترم األحكام الواردة بالفقرتين 

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

  
  :: عند الترشـح للمناظرة  عند الترشـح للمناظرة --  أأ

 . مطلب ترشح بدون تعريف باإلمضاء يوجه إلى وزارة العدل- 1
 . نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها لألصل- 2
 نسخة مجردة من الشهادة العلمية دون حاجة إلـى إشـهاد بمطابقتهـا لألصـل                - 3

 .جنبية بشهادة معادلةمصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األ
 . أربعة ظروف متنبرة بها اسم المترشح وعنوانه- 4
  

  : :  بعد النجاح في االختبارات الكتابية  بعد النجاح في االختبارات الكتابية --ب ب 
 الوثائق األساسـية الالزمـة      يجب على كل مترشح نجح في االختبارات الكتابية إضافة        

 :وخاصة
 .ه أكثر من سنةلم يمض على تاريخ تسليم) األصل( مضمون من سجل السوابق العدلية - 1
 . مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة- 2
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لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر تثبت أن           ) األصل( شهادة طبية    - 3
المترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمـارس مهنتـه بكامـل تـراب               

 .الجمهورية
 .لألصل من الشهادة العلمية نسخة مشهود بمطابقتها - 4

  
 يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم الحق في المشاركة في المناظرة            --66الفصـل  الفصـل  

 .بصفة نهائية من قبل وزير العدل بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح ورد على الوزارة بعد غلق قائمة الترشحات ويكـون              

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

 . تضبط تركيبة لجنة المناظرة بقرار من وزير العدل--77الفصـل الفصـل 
  

 ال تصح مداوالت اللجنة إال إذا حضر أكثر من نصف أعضائها، وفي             --88ـل  ـل  الفصالفص
 .صورة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس

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

 :وتجعل مواضيع االختبارات الكتابية في ظروف مختومة تحمل البينات اآلتية 
 ………رقم االختبار -
 مناظرة الترسيم بجدول عدول اإلشهاد، ظرف يفتحه بمحضر المترشـحين، أحـد             -

 .أعضاء لجنة المناظرة
  

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

 .النهائي مساو للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين
قـع  نقـاط ت  ) 4(وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق األربع            

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

  
ال يسمح للمترشح بالمشاركة في االختبارات الكتابية والـشفاهية إال           -1111ل  ل  الفصـالفصـ

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

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

 .طرف لجنة المناظرة
 .التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج -ب
 . مغادرة قاعة المناظرة نهائيا بدون تسليم أوراق اختبارهم-ج
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  يتحتم على المترشحين اإلمتثال إلجراءات الحراسـة واإلجـراءات           --1313ل  ل  صـصـالفالف
 .التنظيمية المشار إليها بهذا القرار، ويقصى كل مخالف لتلك اإلجراءات من قاعة المناظرة 

كل مشارك يتعمد الغش في المناظرة يقصى من قاعة المناظرة ويحرم من المشاركة             
 سنوات ويقع هذا التحجير بمقتضى قـرار        5نفيذ لمدة   في مناظرة عدول اإلشهاد  وعدول الت      

 .من وزير العدل باقتراح من لجنة المناظرة
ويقع إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي شاهد الغـش أو محاولـة                

 .الغش
  

ال يصرح بالقبول في االختبارات الكتابية إال لمـن تحـصل علـى              -1414الفصـل  الفصـل  
 .بالنسبة للمواد الكتابية ولم يكن له عدد مسقط نقطة على األقل 30مجموع 

 8ويعتبر مسقطا إذا كان العدد المتحصل عليه في أي مادة من المواد الكتابيـة دون                
 .20على 

 نقطة على األقـل فـي       70وال يصرح بالقبول النهائي إال لمن تحصل على مجموع          
 .االختبارات الكتابية والشفاهية

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

  
  تضبط اللجنة قائمة الناجحين حسب الترتيب التفاضلي وذلـك فـي             --1515ل  ل  الفصـالفصـ

 .حدود الخطط المعلن عنها
  

يقع إعالم المترشحين الناجحين في المـواد الكتابيـة عـن طريـق              -1616الفصـل  الفصـل  
الفردية أو عن طريق اإلعالم في مقر الوزارة بمكان وتـاريخ إجـراء اإلختبـار               المكاتيب  
 .الشفاهي

تضبط قائمة الناجحين نهائيا في مناظرة الـدخول للمعهـد األعلـى             -1717الفصـل  الفصـل  
 .للقضاء بقرار من وزير العدل

  
يمكن للجنة عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبـارا للمـستوى             -1818ل  ل  الفصـالفصـ

 .رشحين، وينص على  ذلك في محاضر المداوالت مع بيان األسبابالعام للمت
  

 1997 أفريل 25 س فيتون
                                                  وزيــــر العـدلوزيــــر العـدل
 عبد اهللا القـــالل

 اطـلع عليه
 الوزيـر األول
 رويحـامد القـ
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  منـاظرة  الدخـول للمعهد األعلـى للقضـاءمنـاظرة  الدخـول للمعهد األعلـى للقضـاء
  شهـــادشهـــادقصــد الترسيم بجدول عـدول اإلقصــد الترسيم بجدول عـدول اإل

  ملحـق في ضبط برنـامج المنـاظرةملحـق في ضبط برنـامج المنـاظرة
  
  

  ::قانون األحوال الشخصية قانون األحوال الشخصية ) ) 11
 – الحجر والرشد    – الميراث   – أحكام المفقود    – الحضانة   – النفقة   – الطالق   –الزواج  

 . التبني– الكفالة – الوالية – ترسيم عقود الزواج – الحالة المدنية – الهبة –الوصية 
 
  ::القانون المدني القانون المدني ) ) 22

نـشأتها، انتقالهـا    :  اإللتزامـات    – العقود وشبهها    – تعمير الذمة وبراءتها     –ة  األهلي
 القرض  – الوديعة   – اإلجارة – الصلح   – الكفالة   – الوكالة   – المسؤولية المدنية    –وانقضاؤها  

 . الشركات–
 
  ::القانون العيني القانون العيني ) ) 33

 -إلمتيـاز  ا - الملكيـة الـشائعة    - العقارات المـسجلة   -)الطبيعية والحكمية (العقارات  
 ،) رهن العقار- رهن المنقول-الرهن(التأمينات العينية 

 
  : : القانون األساسي القانون األساسي ) ) 44

 - الواجبـات  - الحقوق - الوضعيات القانونية لعدول اإلشهاد    - المهام -الترسيم بالجدول 
 . الجمعية الوطنية لعدول اإلشهاد- غرفة عدول اإلشهاد-التأديب
 
  ::القانون التجاري القانون التجاري ) ) 55

 األوراق  - األصل التجـاري   - الشركات التجارية  - الدفاتر التجارية  -يةاألعمال التجار 
 عقـد التنقـل ووسـاطة       - عقد السمسرة  - عقد وساطة العمالء   - السجل التجاري  -التجارية
 . عقد الحساب الجاري-العميل

 
  ::قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ) 66

 األذون علـى    - الحكـم  -مي مرجع النظر الحك   - مرجع النظر الترابي   -األحكام العامة 
 - سقوط العمـل باألحكـام  - التماس إعادة النظر   -) آثارها –آجالها  ( طرق الطعن    -المطالب

 - معطـالت النـوازل  - الدعاوي العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة  -االعتراض
 . عقلة العقارات- العقل التوقيفية- العقل التحفظية-تنفيذ األحكام األجنبية
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  : : انون الجنائي انون الجنائي القالق) ) 77
 :القانون الجنائي العام * 

 المـسؤولية   - الفاعـل األصـلي والمـشارك      - المجرم - أنواعها - أركانها -الجريمة
 ظـروف   - العقوبة - األعذار المبرئة  - األفعال المبررة  - موانع المسؤولية الجنائية   -الجنائية

 .التشديد وظروف التخفيف
 
 :القانون الجنائي الخاص * 

 . التحيل- التدليس-وصوفةالخيانة الم
 
 
  
 
 

 


