
والمتعلّق بضبط الوظائف التي  )1( 1973سبتمبر 21المؤّرخ في  1973لسنة  436األمر عدد 
  .)2(يمارسها القضاة من الصنف العدلي

  
  :الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي اآلتية:  1الفصل 

  
  )1-أ(
  رئيس أّول لمحكمة التعقيب – 
  وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب -
  وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية -
  متفقد عام بوزارة العدل -
  عقاريةالمحكمة الرئيس  -
  رئيس أّول لمحكمة االستئناف بتونس -
  وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس -

                                                 
   1973سبتمبر  25بتاريخ  36الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد   (1)
  :يحه باألوامر التالية تنقكما وقع  ) (2
  .1973ديسمبر  28بتاريخ  50عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1973ديسمبر  26المؤّرخ في  1973لسنة  676األمر عدد  -
  . 1974مارس  15بتاريخ  20الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1974مارس  14المؤّرخ في  1974لسنة  161األمر عدد  -
  . 1976ماي  21بتاريخ  35الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1976ماي  19المؤّرخ في  1976لسنة  421األمر عدد  -
  . 1976سبتمبر  21بتاريخ  56الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1976أوت  30المؤّرخ في  1976لسنة  809ألمر عدد ا -
  . 1977سبتمبر  26بتاريخ  51الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1977جويلية  18المؤرخ في  1977لسنة  591األمر عدد  -
  . 1978أفريل  21بتاريخ  31الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1978أفريل  18خ في المؤّر 1978لسنة  407األمر عدد  -
  . 1979جانفي  23بتاريخ  7الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1979جانفي  16المؤّرخ في  1979لسنة  109األمر عدد  -
  . 1979ديسمبر  7بتاريخ  71رسمي للجمهورية التونسية عدد الرائد ال1979نوفمبر  29المؤّرخ في  1979لسنة  954األمر عدد  -
  . 1980جويلية  29بتاريخ  43الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1980جويلية  25المؤّرخ في  1980لسنة  957األمر عدد  -
  . 1980ديسمبر  5بتاريخ  72 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد1980ديسمبر  3المؤّرخ في  1980لسنة  1506األمر عدد  -
  . 1981مارس  27بتاريخ  20الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1981مارس  23المؤّرخ في  1981لسنة  347األمر عدد  -
  . 1984جوان  22بتاريخ  39الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1984جوان  14المؤّرخ في  1984لسنة  687األمر عدد  -
  . 1985بتاريخ أول مارس  17الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1985فيفري  22المؤّرخ في  1985لسنة  297عدد  األمر -
  . 1985جوان  18بتاريخ  48الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1985جوان  7المؤّرخ في  1985لسنة  812األمر عدد  -
  . 1986أكتوبر  31بتاريخ  62الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1986أكتوبر  29المؤّرخ في  1986لسنة  1012األمر عدد  -
  . 1989مارس  7بتاريخ  17الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1989فيفري  22المؤّرخ في  1989لسنة  350األمر عدد  -
  . 1989جوان  27بتاريخ  44ورية التونسية عدد الرائد الرسمي للجمه1989جوان  10المؤّرخ في  1989لسنة  723األمر عدد  -
  . 1991سبتمبر  3بتاريخ  61الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1991أوت  27المؤّرخ في  1991لسنة  1280األمر عدد  -
  . 1992سبتمبر  29بتاريخ  65الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1992سبتمبر  14المؤّرخ في  1992لسنة  1642األمر عدد  -
  . 1992ديسمبر  15بتاريخ  83الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1992ديسمبر  7المؤّرخ في  1992لسنة  2130األمر عدد  -
  . 1996جوان  4بتاريخ  45الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1996ماي  27المؤّرخ في  1996لسنة  1011األمر عدد  -
  . 2003جوان  13بتاريخ  47الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2003جوان  2المؤّرخ في  2003لسنة  1251األمر عدد  -
  . 2004سبتمبر  24بتاريخ  77الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2004سبتمبر  18المؤّرخ في  2004لسنة  2208األمر عدد  -
  . 2005اوت  5بتاريخ  62الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2005ة جويلي 28المؤرخ في  2005لسنة  2120األمر عدد  -
  . 2006ماي  26بتاريخ  42الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2006ماي  22المؤرخ في  2006لسنة  1380األمر عدد  -
  .2009جويلية  29 بتاريخ 59عدد  للجمهورية التونسية الرائد الرسمي 2009جويلية  20المؤرخ في  2009لسنة  2196األمر عدد  -
  
 



 
 

  )2-أ(
  وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب – 
  مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب -
  س دائرة بمحكمة التعقيبرئي -
  رئيس أّول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس -
  وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس -
  مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية -
  متفقد عام مساعد بوزارة العدل -
  مدع عام مستشار لدى وزير العدل -
  عمدع عام مدير عام للدراسات والتشري -
  رئيس المحكمة االبتدائية بتونس -
  وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس -
  وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس -
  مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس -
  وكيل أّول لرئيس المحكمة العقارية -
  المدير العام للمعهد األعلى للقضاء -
  عام لمركز الدراسات القانونية والقضائيةالمدير ال -
  رئيس دائرة جنائّية بمحكمة إستئناف  -
  مدع عام للشؤون الجزائية -
  مدع عام للشؤون المدنية -
  رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف -
  )- 3-أ(
  رئيس دائرة بمحكمة إستئناف – 
  رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس -
  إبتدائية بغير تونس وكيل الجمهورية لدى محكمة -
  مدع عام بإدارة المصالح العدلية -
  متفقد بوزارة العدل -
  وكيل الرئيس األّول لمحكمة االستئناف بغير تونس -
  مساعد أّول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس -
  وكيل أّول لرئيس المحكمة اإلبتدائّية بتونس -



 
 

  اإلبتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورّية لدى المحكمة -
  عميد قضاة التحقيق بتونس -
  قاضي تحقيق أّول -
  رئيس محكمة ناحية بتونس -
  مدير الدراسات بالمعهد األعلى للقضاء -
 رئيس خلية بمركز الدراسات القضائّية -

 رئيس دائرة جنائية بمحكمة إبتدائية منتصبة بمقر محكمة إستئناف -

  
  )-ب-( 
  وكيل رئيس محكمة إبتدائّية -  
  قاضي التقاديم -
  قاضي تحقيق -
  استئناف مساعد أول لوكيل الجمهورّية لدى محكمة إبتدائّية منتصبة بمقّر محكمة -
  وكيل رئيس محكمة عقارية -
  وكيل رئيس محكمة ناحية تونس -
  رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس -
  مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية -
  تفقد مساعدم -
  قاضي األسرة -
  قاضي األطفال -
  رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونّية والقضائّية -
  .قاضي تنفيذ العقوبات -
  
  )- ج-(
  مساعد وكيل الجمهورّية – 
  محكمة ناحيةبقاضي  -
  قاضي منفرد -
  قاضي المؤسسة -
  قاضي الضمان االجتماعي -
  قاضي السجل التجاري -



 
 

  لمحكمة العقاريةقاضي مقّرر با -
 .قاض باحث بمركز الدراسات القانونّية والقضائية -

 .)3(قاضي اإلئتمان والتصفية -
.  

  :إّن المنح وغيرها من المنافع األخرى المخّولة : 2الفصل 
  .هي نفسها المخّولة لوظائف كاتب عام لوزارة] 1 –أ [الفقرة  - للوظائف المذكورة بالفصل األّول

هي نفسها المخّولة لوظائف مدير عام إدارة ] 2 –أ [الفقرة  –بالفصل األّول للوظائف المذكورة 
مركزّية يضاف إليها منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة إلى كاتب عام وزارة والمنح المخّولة إلى 

  .)4(مدير عام إدارة مركزية
  .خّولة لوظائف مدير إدارة مركزّيةهي نفسها الم] 3 -أ[الفقرة  –للوظائف المذكورة بالفصل األّول 
  .هي نفسها المخّولة لكاهية مدير إدارة مركزّية] ب [ الفقرة  –للوظائف المذكورة بالفصل األّول 
  .هي نفسها المخّولة لوظائف رئيس مصلحة] ج [ الفقرة  –للوظائف المذكورة بالفصل األّول 

إالّ لقضاة ] 1 –أ[رة بالفصل األّول الفقرة ال يمكـن أن تسنـد الوظائف المقـّر ) :جديد( 3الفصل 
  .من نفس الفصل] 2 –أ [الرتبة الثالثة الذين مارسوا مّدة عامين على األقّل الوظائف المقّررة بالفقرة 

إالّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم ] 2 –أ [وال يمكن أن تسند الوظائف المقّررة بالفصل األّول الفقرة 
على األقّل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مّدة عامين على األقّل الوظائف المقّررة بالفقرة أقدمّية ست سنوات 

  .من نفس الفصل] 3 - أ[
إالّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم ] 3 –أ [وال يمكن أن تسند الوظائف المقّررة بالفصل األّول الفقرة 

[ مارسوا مّدة ثالثة سنوات الوظائف المقّررة بالفقرة أقدمّية ثالث سنوات على األقل بتلك الرتبة أو الذين 
  .من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة] ب

ة الرتبة الثانية الذين لهم إالّ لقضا] ب [ وال يمكن أن تسند الوظائف المقّررة بالفصل األّول الفقرة 
أقدمّية ثالث سنوات على األقّل بتلك الرتبة أو باشروا مّدة أربع سنوات على األقّل الوظائف المقّررة بالفقرة 

  .من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية] ج [ 
ة األولى الذين لهم إالّ لقضاة الرتب] ج [ وال يمكن أن تسند الوظائف المقّررة بالفصل األّول الفقرة 

  .أقدمّية خمس سنوات على األقّل بتلك الرتبة
  

  
  

 

                                                 
.2009جويلية  20مؤرخ في  2009لسنة  2196بالفصل األول من هذا األمر المنقح باألمر عدد )ج(أضيفت مطة أخيرة إلى الفقرة ) 3(   

  .2004سبتمبر  18المؤّرخ في  2004لسنة  2208كما وقع تنقيحه باألمر عدد )  4(


