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يتعلق بالمصادقة على دليل اإلجراءات الخاص  2003جانفي  10قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان مؤرخ في 

  :بالمحكمة اإلبتدائية 

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان،

وحقـــوق  وزارةالمتعلـــق بتنظـــيم  1992جويليـــة  20مـــؤرخ فـــي ال 1992لســـنة  1330األمـــر عـــدد بعـــد اإلطـــالع علـــى 
  ،اإلنسان

المتعلــق بضــبط محتــوى مخططــات تأهيــل اإلدارة  1996جــانفي  16المــؤرخ فــي  1996لســنة  49وعلــى األمــر عــدد 

  وطريقة إعدادها وٕانجازها ومتابعتها،

رة العـدل وحقـوق اإلنسـان كمـا الخـاص بـوزاالمتعلـق بضـبط مخطـط التأهيـل  1996ماي  15وعلى القرار المؤرخ في 

  ،1997ديسمبر  2تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

  :قرر ما يأتي 

  .تمت المصادقة على دليل اإلجراءات الخاص بالمحكمة اإلبتدائية –الفصل األول 

  .جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل – 2الفصل 

  .ما اقتضى األمر ذلكنسان مكلفة بتحيين هذا الدليل كللعدل وحقوق اإلالتفقدية العامة بوزارة ا – 3الفصل 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هذا القرار هذا ينشر – 4الفصل 

  .2003جانفي  10تونس في 

  وزير العدل وحقوق اإلنسان                                                 

  البشير التكاري                                                           

  اطلع عليه

  الوزير األول 

  محمد الغنوشي
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  ـــــــ���ـــــ��

تتبوأ المحكمة االبتدائية مكانة متميزة في التنظيم القضائي التونسي سواء من حيث موقعهـا الجغرافـي أو مـن حيـث   

الدرجــة إذ تنظـر فــي جميــع الــدعاوى عـدا مــا خــرج عــن نظرهــا  فهــي مــن ناحيـة أولــى محكمــة ابتدائيــة. اختصاصـها المــزدوج

بنص خاص، وهي من ناحية ثانية محكمة استئنافية إذ تقضي نهائيـا فـي القضـايا المحكـوم فيهـا ابتـدائيا مـن طـرف محـاكم 

  .النواحي أو مجالس الشغل أو قضاة الضمان االجتماعي الراجعين لها بالنظر

نشاط القضائي بتعدد اختصاصاتها وانتصابها بمقر كل والية، إذ تستوعب ما يقـارب كما أنها تشكل العمود الفقري لل

  .من مجموع نشاط كافة المحاكم بمختلف درجاتها % 70

وتدعم النشاط القضائي للمحكمة االبتدائية في المـادة المدنيـة طيلـة السـنوات األخيـرة بموجـب اإلصـالحات التشـريعية 

والتــي جـاءت مواكبــة للتطـورات االقتصـادية واالجتماعيــة التـي تعيشـها الــبالد ويتجلـى ذلــك التـي أدخلـت علــى عديـد القـوانين 

بالخصوص من خالل إحداث خطط قضـائية جديـدة علـى غـرار قاضـي األسـرة وقاضـي السـجل التجـاري وقاضـي المؤسسـة 

  .وقاضي الضمان االجتماعي، وبعث دوائر تجارية ودوائر جبائية متخصصة

ط فـــي الميـــدان الجزائـــي مـــن خـــالل إرســـاء المشـــرع آلليـــات جديـــدة ترمـــي إلـــى تـــوفير مزيـــد مـــن كمـــا تعـــزز ذلـــك النشـــا

الضمانات في طوري المحاكمة وتنفيذ العقوبة على غرار التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وٕاحداث مؤسسة قاضي 

  .تنفيذ العقوبات وتدعيم صالحياته

هذه المنظومة القضـائية بـدور بـارز وفاعـل فـي فـض النزاعـات بأيسـر ويضطلع القاضي لدى المحكمة االبتدائية في 

السبل وفي أحسن اآلجال من خالل تنامي دوره في الصلح في المادتين المدنية والتجارية وتحميله واجب بذل العناية قصـد 

  . التوفيق بين األطراف المتنازعة قبل النظر في الخصومة
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ــ دى المحــاكم االبتدائيــة دورا هامــا فــي حســم الخالفــات بتخويلهــا إمكانيــة إجــراء كمــا أوكــل المشــرع للنيابــة العموميــة ل

  .الصلح بالوساطة في المادة الجزائية في الحاالت التي حددها القانون

وبالنظر إلى تنوع وشمولية مجال نظر المحكمة االبتدائيـة وتشـعب إجـراءات التقاضـي لـديها، فقـد دعـت الحاجـة إلـى 

ــدليل قصــ د تمكــين القضــاة ورجــال القــانون وكتبــة المحــاكم والمتقاضــين مــن أداة تبســط لهــم مختلــف إجــراءات إعــداد هــذا ال

  .التقاضي وتساهم في توحيدها بين كافة المحاكم االبتدائية

وتحقيقــا لتلــك الغايــة، تــم التطــرق عنــد إنجــاز هــذا العمــل إلــى اختصاصــات المحكمــة االبتدائيــة فــي المــادتين المدنيــة 

عيهما القضائي والوالئي وٕالى اختصاصاتها في المادة الجزائية في الجانبين القضائي واإلداري دون إغفال دور والتجارية بفر 

  . الكتابة في هذه المجاالت

ونأمل أن يثري هذا العمل المكتبة القانونية التونسية وأن يكون مرجعـا لرجـال القـانون عمومـا يسـتنيروا بـه كمـا نشـكر 

  .كل من ساهم في إعداده
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  اب األولـالب

   الفرع المدني والتجاري

  إجراءات التقاضي لدى المحكمة االبتدائية     

  في المادتين  المدنية والتجارية 

مرجع نظر المحكمـة اإلبتدائيـة فـي المـادة المدنيـة والتجاريـة بالشـمول والتنـّوع سـواء مـن جهـة  طبيعـة الـّدعاوى  يتميز

تركيبــة التــي تكــون عليهــا عنــد البــّت فــي هــذه الــدعاوى، أو مــن جهــة ازدواجيــة مجــال نظرهــا التــي تتعهــد بــالنظر فيهــا أو ال

  .الحكمي، األمر الذي ترّتب عنه تشعب في اإلجراءات لديها مّما يستدعي تبسيطها وتوضيحها

   المادة المدنيــة: الفقرة األولى 

  :ابتدائيا  بوصفها محكمة درجة أولى تنظر المحكمة) أ

  .اوى عدا ما خرج عنها بنص خاصفي كل الدع - 

نظيرمنهـا مصـحوبا بنسـخ مـن المؤيـدات يوجـه ترفع الدعوى بعريضة يحررهـا محـامي الطالـب  - 

 .للمطلوب بواسطة عدل منفذ

 .تتركب هيئة المحكمة من رئيس وقاضيين وعند التعذر يعوض الرئيس بقاض - 

 .يقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة - 

إذا لم يتجـاوز  الجبائيةو  الشغلية والمادة ية إال في مادة األحوال الشخصيةإنابة المحامي وجوب - 

 .مبلغ األداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب إسترجاعه خمسة وعشرين ألف دينار

 .مقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي الذي هو نائب فيها - 
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 .تعدد النظائر بتعدد المطلوبينت - 

 

 

م نسخ تلـك الملحوظـات وكـذلك الوثـائق لتضـاف لملـف القضـية قبـل تـاريخ الجلسـة المعينـة تقد - 

  :للمرافعة بـ 

  .أيام بالنسبة لمحامي المدعي 10.

  .أيام لمحامي المدعى عليه 3.

 .ال تقبل التقارير المقدمة بعد اآلجال المذكورة

محكمـة قبـل تـاريخ الجلســة تقـدم العريضـة المبلغـة للمـدعى عليـه مصــحوبة بالمؤيـدات لكتابـة ال - 

 .إثباتا لتوصله بها لمحاميل بسبعة أيام مصحوبة بالمؤيدات وبكشف في نظيرين يرجع الكاتب أحدهما

إذا لــم يقــم محــامي المــدعي بتقييــد القضــية فــي األجــل المحــدد لــه فلمحــامي المــدعى عليــه أن  - 

 .عن نيابته يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد اإلعالن

يومـا علـى  60يومـا علـى األقـل إذا كـان للخصـم مقـر بـالتراب التونسـي و 21أجـل اإلسـتدعاء  - 

 .األقل إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية

بواسـطة  يإذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا األخير أن يعلم بـذلك محـامي المـدع - 

 .نسخة من ذلك اإلعالم لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضيةعدل منفذ وأن يقدم 

عليـه أن يبلــغ محــامي المـدعي نســخة مـن تقريــر جوابـه مــع نســخ  ىيجـب علــى محـامي المــدع - 

 .مؤيداتالما له من م

يستمر محامو األطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاصة سوى إمضاء كـل  - 

 .منهم على توصله بما قدمه له زميله
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  :تنظر المحكمة اإلبتدائية بوصفها محكمة إستئناف في ) ب

  
   األحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها )1

أجل اإلستئناف عشرون يوما تبتدئ من تاريخ بلوغ اإلعالم بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم  - 

  .ينص القانون على تاريخ آخر وطريقة أخرى

 .ما إستثناه القانون فيذ إال فياإلستئناف يوقف التن - 

يرفع اإلستئناف لـدى المحكمـة اإلبتدائيـة مـن األشـخاص المشـمولين بـالحكم المسـتأنف أو خلفـائهم  - 

 .أو ممثل النيابة العمومية في األحوال التي عينها القانون

يوما قبل انعقاد الجلسة وينخفض هذا  30يستدعي الكاتب محامي المستأنف في أجل ال يقل عن  - 

 .األجل إلى ثمانية أيام في القضايا اإلستعجالية

ال يقبــل التــداخل فــي اإلســتئناف إال إذا كــان بقصــد اإلنضــمام إلــى أحــد الخصــوم أو كــان التــداخل  - 

 .له حق اإلعتراض على الحكم من شخص يكون

 .إنابة المحامي في هذا الطور وجوبية - 

 .ف ويسلم لمقدمها توصيال فيهايتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص باإلستئنا - 

يبــادر الكاتــب بــإعالم كتابــة محكمــة الناحيــة بوقــوع اإلســتئناف ويطلــب منهــا توجيــه ملــف القضــية  - 

 .المستأنفة

 .عندما يرد الملف يأذن رئيس المحكمة بنشر القضية بجلسة يعينها - 

م م م  مــن 81بالفصـل و فـي صـورة تعلــق الحكـم المسـتأنف بقضــايا مـن النـوع المنصــوص عليـه   - 

 :على محامي المستأنف  )م م م ت 135الفصل ( ت

يومــا قبــل تــاريخ الجلســة فــي  20إســتدعاء خصــومه للجلســة بواســطة عــدل منفــذ فــي أجــل ال يقــل عــن  - 

 القضايا العادية وينخفض هذا األجل إلى ثالثة أيام إذا كان الحكم صادرا في المادة اإلستعجالية أو من
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القضية مؤسسة علـى اعتـراف أو كتـب رسـمي أو خـط يـد (من م م م ت  81النوع المنصوص عليه بالفصل  

  ).معرف باإلمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة

  :قدم العريضة المبلغة للمستأنف ضده مصحوبة بـ تأن  - 

  .نسخة من عريضة الطعن •

نظيــرين يتســلم منـه نظيــر بعــد توقيعــه مــن الكاتــب إثباتــا رفــق بكشــف فــي تنسـخة مــن الحكــم ومــا لديــه مــن الوثـائق و  •

 .توصله بهال

إذا كانت الدولة أو مؤسسة عمومية مستأنف ضدها وطلبت التأخير في أول جلسة تؤخر القضـية  - 

  .يوما 60لمدة ال تقل عن 

  .في قضايا الضمان اإلجتماعياألحكام الصادرة  )2

  .ة أو من ينوبهأحكام التقاديــم الصادرة عن رئيس المحكم )3

  .وجوبيةغير إنابة المحامي  - 

 .نفس اإلجراءات بالنسبة الستئناف أحكام النواحي - 

  :المادة التجاريــة  :الفقرة الثانية  

المحدثة بأمر بالمحاكم االبتدائية، وفي غياب هـذه الـدوائر يبقـى النظـر " الدوائر التجارية"تنظر في الدعاوى التجارية 

  .بتها الثالثيةيص المحكمة االبتدائية بتركفي هذه الدعاوى من اختصا

  :تركيبة الدائرة التجارية * 

رئيس المحكمة أو من ينوبه وتـاجرين رأيهمـا إستشـاري يـتم تعيينهمـا لمـدة ثـالث سـنوات بقـرار  : تركيبة ثالثية)أ

  .)د 7000إذا فاقت قيمة موضوع النزاع (التجارية  ىمن وزير العدل، وتختص بالنظر في الدعاو 

  : تختّص بالنظر  تاجرين و رئيس المحكمة أو من ينوبه وقاضيين باإلضافة إلى : تركيبة خماسية )ب
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  :بتدائيــا إ )1

  .النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها - 

 .نزعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية أو تفليسهاال - 

  :   ستئنافيــا إ ) 2

ـــد الطعـــن فـــي  -  ـــة  األحكـــام الصـــادرة فـــي المـــاّدةعن ـــالنظر للمحكمـــة  عـــنالتجاري ـــواحي الراجعـــة ب محـــاكم الن

  .اإلبتدائية

التجاريــة هــي نفــس اإلجــراءات المعمــول بهــا لــدى  ئرةاالــدواإلســتئناف لــدى  وســيرها إجــراءات رفــع الــدعوى - 

 .المحكمة اإلبتدائية في المادة المدنية

 .بمبادرة من رئيسها إجراء مصالحة بين الطرفين بواسطة أحد أعضائها يمكن للدائرة التجارية - 

مـن المحكمـة النظـر  وايمكن ألطـراف النـزاع فـي المـادة التجاريـة فـي أي طـور مـن أطـوار القضـية أن يطلبـ - 

الحكــم فــي هــذه الصــورة غيــر قابــل لإلســتئناف ويقبــل الطعــن يكــون و  فــي القضــية طبــق مبــادئ العــدل واإلنصــاف

  .بالتعقيب

  .ور العضوين التاجرين أو أحدهماــال يتوقف نظر الدائرة التجارية في صورة تعذر حض: هـــام 
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  القسم األول

  اختصاص رئيس المحكمة

  اإلختصاص القضائي:  Iالمبحث 

يكتســي اإلختصــاص القضــائي لــرئيس المحكمــة اإلبتدائيــة أهميــة بالغــة وهــو يشــمل النظــر فــي المطالــب اإلســتعجالية 

  .نزاعات المتصلة بالملكية التجارية والتقاديم وال

  اء اإلستعجاليالقضـ:  الفقرةاألولى

قد تعسر مهمة قاضي األصل أمام تطور المجتمعات وتشعب العالقات ذلك أّنه للوصول إلى الحق ال بّد مـن النفـاذ 

تقراءات وٕاختبارات، ونتيجة لذلك قد إلى عمق الخالفات إلستجالء كّل خفاياها واستيضاح ما غمض من وقائعها بالقيام باس

يطول أمد التقاضي ويتأخر الفصل في الدعاوى وقد يكون كّل هذا التـأخير سـببا فـي اإلضـرار بمصـالح األطـراف ضـررا ال 

لــذلك رأى المشــرع أن اإللتجــاء إلــى القضــاء العــادي وضــرورة اتبــاع إجراءاتــه قــد يكــون غيــر مجــد فــي بعــض . يمكــن تالفيــه

ة التي يستلزم الفصل فيها السـرعة، فأحـدث بجانـب القضـاء األصـلي القضـاء اإلسـتعجالي إلتخـاذ إجـراءات الحاالت الخاص

  .  وقتية سريعة صيانة لمصالح األطراف دون المساس بأصل  الحق المتنازع عليه

  :هدفـــــــه ) أ

  . المهّدد من التالشي والضياع  يهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي وقتي لحماية الحق

  :شروطـه ) ب

  )و يعني وجود خطر ملم(التأكد  -1

  .عدم المساس بأصل الحق -2
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  :إجراءات الدعوى اإلستعجالية ) ج

  .إنابة المحامي فيها غير وجوبية - 

والطلبـات والمحكمـة الواقــع  وقـائع الــدعوىو نائبــه تتضـمن أترفـع بعريضـة تحـرر مــن قبـل الطالـب  - 

 .بواسطة عدل منفذللمطلوب وتبلغ  ،وشهرا وسنةوزمن الحضور ساعة ويوما  لديهااالستدعاء 

أو نقــص فــي بيــان اســم ولقــب المــدعي عليــه أو المحكمــة أو  أتبطــل العريضــة إذا وقــع فيهــا خطــ - 

الحـاكم مـن تلقـاء  اهـم النظـام العـام يثيرهـت ي مسـائلتاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيـد الحضـور وهـ

 .نفسه

 .محاميه يزول البطالن بحضور المطلوب أو - 

 .يودع اصل العريضة بكتابة المحكمة قبل موعد الجلسة - 

  .يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر العام للقضايا االستعجالية ويرسمها بجدول الجلسة - 

  : ستدعـــاءجــل اإلأ

  .أيام دون اعتبار يومي التبليغ والجلسة 3 ال يقل أجل الحضور بالجلسة عن: العادي   - 

مـن سـاعة إلـى عند اإلقتضاء يمكن للحاكم اإلذن باالستدعاء لليوم نفسه أو للغد و  :ديد التأكد في حالة ش - 

 .أخرى ولو بمنزله بما في ذلك أيام العطل الرسمية وغيرها

يجـــوز أن يكــــون االســـتدعاء فــــي هــــذه الصـــورة بواسطـــــة عــــدل منفــــذ أو أحــــد أعـــوان المحكمــــة أو الســــلطة  - 

  .اإلدارية

  : ــةجـراءات سيـر الجلسإ

  ).م م م ت 205الفصل (إذا لم يحضر المدعي أو نائبه في الجلسة األولى يحكم بطرح القضية  - 
إذا لـم يحضـر المــدعى عليـه أو مـن يمثلــه قانونـا بعـد بلــوغ االسـتدعاء إليـه يحكــم فـي القضـية كمــا لـو كــان  - 

 .حاضرا
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  : صــدور الحكــــم

القاضـــي فـــي الـــدعوى متـــى كانـــت مهيـــأة  ال وجـــود لطـــور مرافعـــة فـــي المـــادة االســـتعجالية ويحكـــم - 

  .منذ أول جلسة للفصل ولو

  : تنفيـذ الحكــــم

ينفــذ الحكــم االســتعجالي بعــد مضــي أربــع وعشــرين ســاعة مــن تــاريخ اإلعــالم بــه بواســطة عــدل منفــذ مــا لــم  - 

  .جل على وجه الفضلأيتضمن نص الحكم منح 

 .المسودة وحتى بدون سابقية اإلعالميجوز في صورة شديد التأكد أن يأذن الحاكم بالتنفيذ على  - 

  .والطابع الجبائيالحكم االستعجالي معفى من التسجيل  - 

  : طرق الطعن في االحكام االستعجالية) د

  :األحكام االستعجالية قابلة للطعن باالستئنـاف  )1

  .مبدئيـا تنفيـذها ال يعطل في األحكام اإلستعجالية الطعـن باالستئناف - 

بتوقيـف تنفيـذ الحكــم المسـتانف لمــدة شـهر واحـد بقــرار غيـر قابــل  السـتئناف أن يــأذنيجـوز لـرئيس محكمــة ا - 

 .من م م م ت 201له وجود خرق واضح ألحكام الفصل  عندما يتبينوذلك للطعن بأي وجه ولو بالتعقيب 

  :األحكام االستعجالية قابلة للطعن باالعتراض من الغير الذي يدعي أنها أضرت بحقوقه )2

راض لنفس إجراءات النشـر مـع وجـوب تـامين معـين خطيـة تسـلط علـى المعتـرض فـي صـورة يخضع االعت - 

  ).يعفى من تأمينها الدولة والمسعفون باإلعانة العدلية(رفض اعتراضه 

تتحد إجراءات سير الدعوى االعتراضية مع إجراءات سير الدعوى االستعجالية العادية وكذلك تنفيذ الحكم  - 

 .الصادر فيها
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 .ى الحكم االستعجالي ال يعطل تنفيذهاالعتراض عل - 

نظر في االعتراض أن يـأذن بتعطيـل تنفيـذ الحكـم المعتـرض عليـه بنـاء علـى ي ذييجوز لرئيس المحكمة ال - 

 .طلب كتابي ينظر فيه وفق إجراءات الدعوى االستعجالية

  .القرار القاضي بتعطيل التنفيذ ال يقبل الطعن ولو بالتعقيب - 

الصادرة عن المحكمة االبتدائية بصـفتها محكمـة اسـتئنافية ألحكـام قضـاة النـواحي األحكام االستعجالية  )3

  .وما بعده من م م م ت 175قابلة للطعن بالتعقيب طبق إجراءات الفصل 

  : ختصاص رئيس المحكمة بالنظر في الصعوبات التنفيذيةإ) ـه

ـــادرة عــن المحكمــة يخــتص رئــيس المحكمــة االبتدائيــة بــالنظر فــي الصــعوبات التنفيذيــة المتعل قــة بتنفيــذ األحكــام الصـ

  .االبتدائية ولو وقع نقضها استئنافيا

  : إجراءات إثارة الصعوبات التنفيذية )1

تثــار الصــعوبة التنفيذيــة مشــافهة أو كتابــة مــن أحــد أطــراف الحكــم المعــروض علــى التنفيــذ أو الغيــر الــذي  - 

  .باشر ألعمال التنفيذيدعي تضرره من تنفيذ ذلك الحكم أو من عدل التنفيذ الم

في صورة إثارة الصعوبة التنفيذية من عدل التنفيذ أو غيره فان العدل المنفذ يتولى تحرير محضر في ذلك  - 

ويـدعو مـن يهمهـم األمــر  ،وال يوقـف أعمـال التنفيـذ إال إذا أمـن لديـه مثيـر الصـعوبة وجوبـا مصـاريف نشـر القضـية

 .للحضور في اقرب جلسة لدى رئيس المحكمة

صـــورة عـــدم استشـــكال عـــدل التنفيـــذ األمـــر فانـــه يســـتمر فـــي التنفيـــذ بعـــد أن يحـــرر محضـــرا فـــي تلقـــي  فـــي - 

، وفــي هــذه الصــورة لمثيــر الصــعوبة رفــع األمــر بنفســه إلــى القاضــي المخــتص بعــد تــأمين مبلــغ الصــعوبة التنفيذيــة

 جب عليه استدعاء خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه عند رفض مطلبه، كما ي
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مــن  3الفقــرة (المثــارة  عــدل التنفيــذ وكــل مــن يهمــه األمــر وعلــى عــدل التنفيــذ تقــديم ملحوظــات فــي شــأن الصــعوبة

  ).2002أوت  3المؤرخ في  2002لسنة  82حسب التنقيح المدخل عليه بمقتضى القانون عدد  211الفصل 

  

  : البت في الصعوبات التنفيذية )2

الصعوبة التنفيذية بعد سماع الطـرفين أو مـن ينوبهمـا قانونـا وكـذلك عـدل التنفيـذ  ينظر رئيس المحكمة في - 

  .عند اإلقتضاء

 .عدم حضور مثير الصعوبة التنفيذية ال يمنع رئيس المحكمة من النظر فيها - 

نسـخة مـن نـص الحكـم الصـادر  دون مصـاريف يجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن يشـاء مـن الطـرفين -

 .فيذية في بحر أربع وعشرين ساعة من وقت التصريح بهفي الصعوبة التن

 

   اء الملكيـة التجاريـةقضـ: الفقرة الثانية 

  :اإلطار القانونـــي 

المتعلــق بتنظــيم العالقــات بــين المســوغين والمتســوغين  1977مــاي  25المــؤرخ فــي  1977لســنة  37القــانون عــدد 

  .ستعملة في الحرفللمحالت ذات اإلستعمال التجاري أو الصناعي أو الم

حق اإليجار مـن أهـّم عناصـر األصـل التجـاري علـى اإلطـالق، وهـو يتـوفر فـي جميـع الحـاالت التـي يكـون فيهـا  يعد

التـــاجر مســـتأجرا للمكـــان الـــذي يـــزاول فيـــه نشـــاطه ولـــذلك اهـــتم المشـــرع التونســـي علـــى غـــرار القـــوانين المقارنـــة بحمايـــة هـــذا 

ادل إذا رفــض المســوغ تجديــد عقــد اإليجــار عنــد انتهــاء مدتــه، وضــبط شــروط العنصــر بمــنح المتســوغ الحــق فــي تعــويض عــ

  .وكيفية تجديد مّدة اإليجار ضمانا لحقوق األطراف المتعاقدة

  :شروط إكتساب حق الملكية التجارية  )أ

  .أن يكون بين المالك والمكتري عقد كراء صحيح سواءا كان هذا العقد كتابيا أو شفاهيا )1
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 .اري أو صناعي أو حرفي داخل المكرى سواء كان هذا النشاط أصليا أو تبعياوجوب تعاطي نشاط تج )2

 

 .تواصل هذا النشاط بصورة منتظمة طيلة مدة ال تقل عن عامين إثنين متتاليين )3

  .إن البنود والشروط واإلتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد الغية وال عمل بها مهما كان شكلها

  :يـــل التجديـد والتعد )ب

  :شكليات تجديد عقد الكراء التجاري  طرق و) 1

  كيف تتجدد العالقة الكرائية التجارية ؟*  

  :بطلب من المالـــك  :أوّال 

  .يوجه المالك للمتسوغ تنبيها بالخروج بواسطة عدل منفذ مع عرض التجديد بشروط أخرى •

فــذ ويتضــمن وجوبــا التنصــيص علــى يعــرض طلــب التجديــد فــي شــكل محضــر تنبيــه محــرر بواســطة عــدل من  •

  .وٕاال يقع إلغاؤه 1977ماي  25من قانون  27الفقرة األخيرة من الفصل الخامس وأحكام الفصل 

يوجه التنبيه قبل ستة أشهر على األقل من إنتهاء أجل الكراء المعين المدة أو في كل وقت طيلة التجديد إذا  • 

  . كان الكراء غير معين المدة

متسـوغ رفـع دعـوى فـي الثالثـة أشـهر المواليـة لتـاريخ تلقـي التنبيـه لـدى رئـيس المحكمـة اإلبتدائيـة يجب علـى ال •

  .إذا أراد النزاع في معين الكراء أو المدة أو الشروط الثانوية المكرىبالجهة الكائن بها 

  .إنابة المحامي في هذا الطور من التقاضي غير وجوبية •

التنبيه فإن المتسوغ يفقد حـق اإللتجـاء إلـى المحكمـة ويعتبـر إمـا أنـه عـدل  بمضي أجل الثالثة أشهر من بلوغ •

  .عن التجديد، أو أنه قبل الشروط الجديدة المعروضة عليه

  :بطلب من المتســـوغ  :ا ـثاني

  .يقدم مطلب التجديد للمسوغ - 
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إعالمـات يمكن توجيه مطلب التجديد للوكيل أو ألحد المالكين عند تعددهم ما لم توجد شـروط أو  - 

 .سوغتالم أخرى كان حددها العقد أو قام بها

يجب أن يصدر مطلب التجديد في شكل محضر تنبيه محرر من طرف عـدل منفـذ قبـل السـتة أشـهر  - 

 .السالفة النتهاء الكراء أو في كل وقت طيلة التجديد

ســنة ل 37مــن القــانون عــدد  5علــى الفقــرة قبــل األخيــرة مــن الفصــل بمطلــب التجديــد يــنص وجوبــا   - 

 .وٕاال يقع إلغاؤه 1977ماي  25المؤرخ في  1977

للتجديـد أو  هـبقبولـحسب نفس الصيغ بامتناعـه أو ) المتسوغ(ينبغي على المسوغ أن يعلم الطالب  - 

وذلـك فـي بحـر الثالثـة أشـهر مـن  بقبوله حسب شروط جديدة مع بيان أسباب الـرفض أو الشـروط المطلوبـة

 .اإلعالم بالتجديد

سوغ بنواياه في هذا األجل يعد قابال لتجديد الكراء بنفس الشروط ولـنفس المـدة التـي إن لم يعلم الم - 

 .أعلمه بها المتسوغ 

يجب أن يتضمن محضر اإلعالم الموجه مـن المسـوغ للمتسـوغ ردا علـى التنبيـه الموجـه إليـه وفـق  - 

 .وٕاال يقع إلغاؤه منه 27أحكام الفصل  1977ماي  25من قانون  5الفصل 

  .الكراء الجديد من يوم إنتهاء الكراء السالف أو من يوم تجديده يبدأ مفعول - 

  :كيف يتم تعديل معين التسويــــغ؟  *

  :التعديل اإلتفاقـــــي  : أّوال

  .يمكن للطرفين تضمين شرط بعقد اإليجار يضبط سلما لمراجعة معين التسويغ - 

أو نقص يتجاوزان الربع بالنسبة للثمن  تعديل كلما إعترى معين الكراء من جراء الشرط زيادةال طلب يمكن - 

 .المعين سابقا
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  :التعديـل القانونــي  :ا ـثاني

  . تعديل معين الكراء من أحد الطرفين طلب يمكن - 

 .يقدم المطلب بواسطة عدل منفذ - 

، فـإن مطلـب التعـديل يقـع للتنبيـه في صورة عدم اإلتفاق بين الطرفين خالل الثالثة أشـهر المواليـة - 

 .1977 ماي 25 من قانون 29و 28نه طبق أحكام الفصلين الحكم في شأ

سنوات على األقل من تاريخ إستغالل المتسوغ للمحل أو  3ال يمكن تقديم المطلب إال بعد مضي  - 

 .بعد الشروع في التسويغ المجدد

ال يمكـــن عـــالوة علـــى الشــــرط الســـالف ذكـــره قبـــول مطلــــب التعـــديل إال إذا طـــرأت تغييـــرات علــــى  - 

  .قيمة األماكن المسوغةكراء تصادية بلغت حدا من شأنه أن يدخل تغييرات تتجاوز ربع األحوال اإلق

  : 1977ماي  25 من قانون 20التعديل المنصوص عليه بالفصل  : ثالثا

 األصلي المسوغوفي هذه الصورة فإن . بمعين أرفع المتسوغيتعلق بصورة الكراء الثاني الواقع من  - 

  :بطريقتين  فارقحق طلب تسوية الالخيارفي  له

التعـديل علـى شـرط تغييـر الحالـة اإلقتصـادية  هـذاال يتوقـف  و .إما طلب زيـادة موافقـة للعقـد األصـلي �

لطلـب  سـوغتالمبالتنبيـه المسـبق علـى  المسـوغ وضرورة مرور ثالث سنوات على العمل بعقد الكراء، كما ال يلزم

  .التعديل

 .متع المالك بزيادة موافقة للعقد األصليعلى ت) المالك والمكتري(إما أن يتفق الطرفان  �

  .من القانون المذكور28 إذا لم يحصل اإلتفاق بين الطرفين فتضبط الزيادة حسب الفصل �

  :صورة إحالة الملك التجاري  : رابعا

  .طلب تعديل الكراء دون أي شرط مسبق في هذه الحالة يجوز للمالك
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  :إجراءات التقاضــــــي   )2

جملـة هـذه العناصـر فـي  فاق بين الطرفين حول الثمن أو المدة أو الشـروط الثانويـة أو في صورة عدم اإلت - 

خالل الثالثة أشهر الموالية للتنبيه فإن الطرفين مهما كان معين الكراء يحضران أمام رئـيس المحكمـة اإلبتدائيـة أو 

 ال يقـلّ  ايا اإلسـتعجاليةعلى أنمن ينوبه وهـو الـذي يتعهـد بالقضـية ويبـت فيهـا حسـب اإلجـراءات المقـررة فـي القضـ

  .أجل الحضورعن ثمانية أيام

يجـــري قاضـــي الملـــك التجـــاري جلســـة صـــلحية بـــين الطـــرفين وفـــي صـــورة حصـــول إتفـــاق بينهمـــا يقضـــي   - 

 .بإمضاء الصلح

يستعين قاضي الملك التجـاري أثنـاء نشـر النـزاع المعـروض عليـه بأهـل الخبـرة لتحديـد معـين الكـراء العـادل  - 

 .من القانون المذكور 22يره إعتمادا على العناصر الواردة بالفصل الذي يقع تقد

  :رفـض التجديــــد  ) ج

بعــدم رغبتــه فــي التجديــد واســتعداده لــدفع غرامــة تعويضــية تســمى بغرامــة  المتســوغالتنبيــه علــى  للمســوغيمكــن  :أّوال 

  :بالخصوص الحرمان وهي تساوي الضرر الحاصل له بسبب عدم التجديد وتشمل 

  .مة األصل التجاري عند التعاملقي - 

 .المصاريف الالزمة للنقل واإلنتصاب - 

  .المصاريف الالزمة لتحرير وتسجيل العقد في صورة شراء أصل تجاري آخر له نفس القيمة - 

لإلعــالم  المواليــة الثالثــة أشــهر خــالل أن يرفــع دعــوى ، فعلــى المتســوغٕاذا تلقــى تنبيهــا بــالخروج مــع رفــض التجديــدو 

  .د وٕاال سقط حقه في المطالبة بغرامة الحرمانبرفض التجدي

  :في الحالتين التاليتينيمكن للمالك أن يرفض التجديد بدون أن يكون ملزما بدفع تعويـض  :ثانيا 

  .إذا أثبت وجود سبب خطير وشرعي ضد المتسوغ - 
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  .إذا إتضح أن العقار صار متداعيا للسقوط وأثبتت السلطة اإلدارية وجوب هدمه - 

  : في الّصور التالية كن للمالك أن يرفض التجديد مع دفع منحة حرمانيم :ثالثا 

لتجديــد بنــاء العقــار بشــرط دفــع منحــة حرمــان للمتســوغ تســاوي كــراء  الكــراء للمالــك الحــق فــي رفــض تجديــد - أ

  .قبل خروجه من المكرى وذلك أربعة أعوام

مقابــل منحــة  13ة بالفصــل للمالــك أن يــرفض التجديــد الســتغالل المكــرى للســكنى حســب الشــروط الــوارد  - ب

 .تساوي كراء خمسة أعوام

للمالك أن يرجئ تجديد التسـويغ لمـدة أقصـاها ثالثـة أعـوام إن كـان يعتـزم تعليـة عقـاره التـي توجـب حرمـان  - ت

غرامــة تســاوي قيمـــة الضــرر الالحــق بالمتســوغ علــى أن ال تتجـــاوز   دفعــه المتســوغ مؤقتــا مــن إســتغالل المكـــرى مقابــل

 .سنواتكراء ثالث مقدار 

  :طــرق الطعــــن  ) د

  .وفق أحكام القانون العام 1977ماي  25يقع الطعن في األحكام الصادرة بناء على أحكام قانون 

  :قـــاضي التقاديــم : الفقرة الثالثة 

  :اإلطار القانونـي 

  .المتعلق بتسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم 1957جويلية  18األمر المؤرخ في 

  : االختصـــاص -أ

  :ينظر حاكم التقاديم في 

قضايا التقديم على الصغير الذي ال ولـي لـه أو الغائـب أو المجنـون أو ضـعيف العقـل أو علـى المحكـوم عليـه   - 

  ).1957جويلية  18من أمر  7الفصل (من المجلة الجنائية  30من أجل جناية حسب أحكام الفصل 
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 7الفصـل (مـن مجلـة األحـوال الشخصـية 159و 158الفصـلين ترشيد الصغير ترشـيدا مقيـدا حسـب أحكـام  - 

 ).المذكور من األمر

كـل خـالف فـي شــأن المصـادقة علـى حسـاب المقــدم أو الوصـي وكـل الـدعاوى التــي ترمـي إلـى تعويضــهما  - 

 ).من األمر المذكور أعاله 8الفصل (

مطلوبـة مـن المقـدم لمصـلحة أعمال التفويت أو ما يقوم مقامهـا والكـراء الـذي تتجـاوز مدتـه ثـالث سـنوات ال - 

  .القاصر وذلك عن طريق األذون على العرائض

  :اإلجـــــراءات  )ب

  . إنابة المحامي غير وجوبية -
  :يتعهد حاكم التقاديم بطلب من  •

  .المقدم  -
  .الوصي  -
  .وكيل الجمهورية  -

 .كل من يهمه األمر - 

 .والتجارية المرافعات المدنية مجلة يقع الترافع في القضايا طبق قواعد - 

 .يتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المعد لنوعها ويعلم العارض بموعد - 

 .من م م م ت 251يقع عرض ملف القضية على النيابة العمومية إلبداء رأيها وفق أحكام الفصل  - 

  :ـمالحكـ )ج

  .األحكام الصادرة عن حاكم التقاديم ابتدائية الدرجة وهي قابلة لالستئناف - 

 .نف األحكام الصادرة عن حاكم التقاديم لدى المحكمة االبتدائية الراجع لها بالنظر ترابياتستأ - 

 .اص من رئيس المحكمة االبتدائيةخحاكم التقاديم إال بإذن الصادرة عن حكام األاالستئناف ال يعّطل تنفيذ  - 
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  اإلختصاص الوالئي:  IIالمبحث 

  . ل نزاعصالقاضي دون أن يتعلق األمر بفيعتبر اإلختصاص الوالئي العمل الذي يقوم به 

ومــا يمتــاز بــه العمــل الــوالئي علــى مســتوى الشـــكل هــو كونــه ال يخضــع لمبــدئي اإلشــهار والعالنيــة وال كــذلك لمبـــدإ 

المواجهــة بــين الخصــوم أو لمبــدإ تعليــل األحكــام وتســبيبها خالفــا لمــا عليــه األمــر فــي العمــل القضــائي ذلــك أن النظــر فــي 

  .مة إلى القاضي والتصريح بالقرارات في شأنها يتمان مكتبياالمطالب المقد

ويشمل مجـال نظـر رئـيس المحكمـة اإلبتدائيـة فـي الّمـادة الوالئيـة بالخصـوص األوامـر بالـدفع واألذون علـى العـرائض 

  .والحالة المدنية واإليواء الوجوبي في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية والتحكيم

  : الدفـــــعب األمر: الفقرة األولى 

  :شروطـــــه ) أ

  .آالف دينارا ةدين ثابت معين المقدار وحال يتجاوزمبلغ سبع )1
تعاقــدي أو كــان االلتــزام فيــه ناتجــا عــن شــيك أو كمبيالــة أو ســند لألمــر أو عـــن كفالــة فــي احـــدى  لــه ســبب )2

لســنة  52نون عــدد مــن القــا 8حســب الفصــل (أو ســندات القــرض  )م م م ت  مـــن 59الفصــل ( الــورقتين األخيــرتين

 ).2000ماي  15المؤرخ في  2000

مطلقـا علـى معنـى أحكـام الفقـرة الثانيـة مـن الفصـل  ال يعطى األمـر بالـدفع إذا كـان المـدين مجهـول المقـر  )3

 .من م م م ت 10

  : القاضـي المختـص ترابيـا )ب

تعددوا ما لم يقع  نإنين يالمد أو ألحد رئيس المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر األصلي أو المختار للمدين

  . اإلتفاق على خالف ذلك
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  : إجراءاتــــــه )ج

أيام كاملـة مـع إعالمـه بأنـه فـي صـورة  5مدينه عن طريق عدل منفذ بالوفاء بالدين في أجل لإنذار الدائن  - 

د التونسية فإن أجل اإلنذار و إذا كان المدين قاطنا خارج البالعدم الوفاء سيقع توخي إجراءات األمر بالدفع ضده 

لسـنة  82م م م ت حسـب التنقـيح المـدخل عليـه بالقـانون عـدد  60من الفصل  2الفقرة ( يوما كاملة  30يرفع إلى 

  ).2002أوت  3المؤرخ في  2002

 .يجب أن يرفق محضر اإلنذار بنسخة من سندات الدين - 

  :يقدم مطلب األمر بالدفع في نظيرين يتضّمن  - 

  .لطالب والمطلوب ولقبه وحرفته ومقرهاسم كل من ا •

  .بيان المبلغ المطلوب •

  .سبب الدين •

  .مرفوقا بسندات الدين ومحضر اإلنذار بالدفع المطلب يكون - 

 .الطرفين ة ومقريتولى كاتب المحكمة تضمين مطلب األمر بالدفع بالدفتر المعد له ويدرج به هوي - 

 إنابة المحامي غير وجوبية

 عفى من الطابع الجبائي والتسجيل طلب األمر بالدفع م

  البـت في مطلـب األمـر بالدفـع )د

 .أيام من تاريخ تقديمه 3يقع في بحر  - 

 .إذا رأى رئيس المحكمة أن الدين ثابت يأمر بالدفع وٕاال يرفضه دون جواز إعادة عرضه عليه من جديد - 

ص بالـدفتر الخـاص بـاألوامر بالـدفع يتولى كاتب المحكمة إكساء األمر بالدفع بالصيغة التنفيذية  والتنصـي - 

 . على تاريخ القبول ومبلغ الدين وسببه وتاريخ اإلكساء بالصيغة التنفيذية
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يتولى كاتب المحكمة وضع ختم المحكمـة علـى كـل وثيقـة قـدمت الستصـدار األمـر بالـدفع مـع التنصـيص  - 

 .على عدده وتاريخه

  .)أي عدد تضمينه(ه العددي يحتفظ كاتب المحكمة بنظير من األمر بالدفع حسب ترتيب - 

  : طـرق الطعـن) هـ

  .األمر بالدفع قابل للطعن باإلستئناف - 

نفـذ ي وألمـر فهـلسند  وأيوقف مبدئيا تنفيذه إال في صورة تأسس الدين على كمبيالـة  األمر بالدفع إستئناف - 
 2000لسنة  52القانون عدد من  8الفصل ( وكذا الشأن إذا تأسس األمر بالدفع على سند القرضساعـة  24بعـــد 

 ).2000ماي  11المؤرخ في 

  

  : ضذون على العرائـاأل: الثانية  الفقرة

عمــل والئــي يتــولى بموجبــه القاضــي بنــاء علــى طلــب كتــابي اإلذن باتخــاذ الوســائل الكفيلــة اإلذن علــى العريضــة هو 

  .بحماية الحقوق والمصالح بصفة تحفظية ووقتية ودون المساس باألصل

  .ووجود خطر ملم التأكد : ـــامبناه* 

  .اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي ال يمكن أن تبقى بدون حماية : غايتهـــا* 

  :األذون على العرائض صنفان  *

  .ة قانونـاددّ صنف يتعلق بحاالت خاصـة محـ - 

 .رئيس المحكمة قيام حالة خطر ملم ويرجع تقدير مدى توفر هذا الشرط إلى هاصنف عام يشترط في - 

  :ختصـــاص اإل) أ
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ينظر رئيس المحكمة االبتدائية أو نائبه في مطالب األذون على العرائض حسب القواعد االعتياديـة لمرجـع نظـره إال 

  .إذا كانت المطالب متعلقة بقضية منشورة فإنها تقدم إلى رئيس المحكمة المتعهـدة بها

  :جراءات والبت فيها إلا) ب

  .باشرة أو بواسطة محام في نظيرين وتقدم إلى كتابة رئيس المحكمة مرفوقة بمؤيداتهاتحرر المطالب م - 

 .يقع البت فيها حينا وعلى أقصى تقدير في بحر أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمها - 

 .ال وجوب لتعليل األذون  - 

من مـن قبـل تضـ ثـمّ  ينبغي أن تكون األذون ممضاة مـن القاضـي الـذي أصـدرها ومختومـة بطـابع المحكمـة - 

 .كاتب المحكمة بالدفتر المخصص لها لتصير قابلة للتنفيذ

يمكن للحاكم عند التأكد الكّلي اإلجابة بمحّل سكناه على المطالب المعروضة عليه، غير أّن تنفيذ األذون  - 

 .في هذه الصورة ال يتوقف على ختمها بطابع المحكمة وتقييدها بالدفتر على أن يقع تدارك ذلك فيما بعد

ـــه  -  ـــه أن يســـلم نســـخة مطابقـــة لألصـــل من ـــة المحكمـــة، ويمكن ـــرين بكتاب يحـــتفظ كاتـــب المحكمـــة بأحـــد النظي

 .لطالبها

  :تنفيذ االذون على العرائض ) ج

  .بمجّرد اإلدالء بها من طرف من يهمه األمر تنفذ األذون على العرائض حاال بواسطة عدول التنفيذ - 

 .ذنيجب أن يشمل محضر التنفيذ نّص المطلـب واإل - 

 .يسقط اإلذن على العريضة الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره - 

 .يجوز للطالب استصدار إذن آخر متى بقي سببه قائما - 
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  :طرق الطعن في االذون على العرائض ) د

  :الطعن عن طريق طلب الرجوع في اإلذن على العريضة أمام القاضي الذي أصدره  )1

فــي اإلذن بمقتضــى عريضــة يبلغهــا الطالــب لخصــمه بواســطة عــدل منفــذ فــي  يرفــع طلــب الرجــوع - 

اجل ال يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمـه بـاإلذن ويـدعوه فيهـا للحضـور لـدى القاضـي الـذي اصـدر اإلذن 

  .في ميعاد أقصاه ثمانية أيـام

  .الحكم الصادر في مطلب الرجوع في اإلذن يكون دائما معلال - 

  :على العريضة عن طريق االستئناف  الطعن في اإلذن )2

  :هذا الطعن مخول 

  .للطالب في صورة رفض الطلب - 

 .لغيره الذي يكون استعمل الحق في طلب الرجوع في اإلذن - 

 .تستأنف األذون الصادرة من رئيس المحكمة االبتدائية أمام محكمة االستئناف - 

  ذهــاف ال يوقف تنفيـــاالستئن   ق ـين طر ـالطعن في اإلذن على العريضة سواء بطلب الرجوع فيه أو ع

  : ــةالحالــة المدنيــ :الفقرة الثالثة 

  
تحتل الحالة المدنية أهمية خاصة في نظر المشرع بإعتبارها ركنا أساسيا ترتكز عليه حالة األشخاص ونظام األسرة 

يــتم إعتمادهـا عنــد إعــداد مخططــات فـي المجتمــع كمــا أّنهـا تكتســي أهميــة علـى الصــعيد الــوطني بتــوفير اإلحصـائيات التــي 

  .التنمية في كافة المجاالت

امــا قانونيـا للحالــة المدنيـة علـى أســس سـليمة وثابتـة تتماشــى ومتطلبـات الحيــاة ظوتحقيقـا لتلـك الغايــة أرسـى المشـرع ن

دنيــة واستصــدار اإلجتماعيــة الحديثــة لألفــراد والمجتمــع، وأقــّر حــّق األطــراف فــي القيــام بطلــب إصــالح أو تعــديل حــالتهم الم

  .رارات وأحكام في الغرض من المحاكم المختصةـق

وأحـاط المشـرع عمليـة إصـالح الحالـة المدنيـة بـإجراءات خاصــة الغايـة منهـا إتمـام تلـك العمليـة بكامـل الدقـة وبطريقــة 

  .تضمن شرعية إجرائها وفق التشريع الجاري به العمل
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  : اإلطــار القانونــي

القـوانين المنقحـة والمتممـة و  1957أوت  1المـؤرخ فــي  1957لسنــة  3قانـون عـدد ال: لمدنية القانون المنظـم للحالة ا

  .هـل

   :القاضي المختص ترابيا )  أ

مضــمون والدة، (رئــيس المحكمــة اإلبتدائيــة أو مــن ينوبــه مــن القضــاة بالجهــة التــي حــررت فيهــا رســوم الحالــة المدنيــة  - 

مضـمون مـن رسـم زواج لـدى عـدلين، حجـة  داق محرر لدى عـدلي إشـهاد،مضمون وفاة، عقد زواج، شهادة زواج، ص

 .)1964وفاة محررة لدى عدلي إشهاد قبل سنة 

رئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس العاصمة أو من ينوبه بالنسبة إلصالح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المدرجة من  - 

  .قبل األعوان الديبلوماسيين والقناصل

 .بدائرته مكان الوالدة أو الوفاة بالنسبة لمطالب الترسيم مة اإلبتدائية أو من ينوبه الذيرئيس المحك - 

رئيس المحكمة االبتدائية بتونس العاصمة أو من ينوبه بالنسبة لترسيم الوالدات والوفيات الواقعـة خـارج  -

 .التراب التونسي والتي لم يقع إدراجها لدى القنصليات التونسية بالخارج

  .يس المحكمة االبتدائية أو من ينوبه والراجع لها مقر الطالب إذا كان مكان الوالدة أو الوفاة مجهوالرئ -

رئــيس المحكمــة االبتدائيــة التــي وقــع بــدائرتها تحريــر رســم الــوالدة بالنســبة لمطالــب لقــب عــائلي لألطفــال  -

 .المجهولي النسب

ظر فـــي مطالـــب إســـناد لقـــب عـــائلي لألطفـــال يخـــتص رئـــيس المحكمـــة االبتدائيـــة بتـــونس العاصـــمة بـــالن -

 . المجهولي النسب المولودين بالخارج بشرط أن تكون االم تونسية الجنسية

  :اإلختصاص الحكمـــي ) ب

  :ينظر رئيس المحكمة اإلبتدائية أو من ينوبه في 

  : مطالب إصالح رسوم الحالة المدنية)  1
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  .ض البيانات بالرسوم والتي نص القانون على وجوب ذكرهالتدارك السهو عن ترسيم بع -                   

 .الرسومإلى  إلصالح األخطاء المادية المتسربة  -                   

 .لحذف بيانات من الرسوم لم ينص القانون على وجوب ذكرها -                    

  .إلصالح التنصيصات برسوم الحالة المدنية -                

  : ترسيم الوالدات والوفيات مطالب )2

  .إذا لم يقع اإلعالم بالوالدة خالل العشرة أيام التي تلي الوضع -  

  .إذا لم يقع اإلعالم بالوفاة خالل الثالثة أيام التي تلي الوفاة -  

واسـم أب واسـم جـد واسـم أم ولقـب عـائلي لألطفـال المهملـين أو مجهـولي النسـب مطالب إسـناد إسـم  )3

  :وللرشد 

 .على طلب االم الحاضنة إلبنها القاصر ومجهول النسب الذي تريد إسناده لقبها العائلي بناء •

 .بطلب من الشخص الرشيد نفسه •

 .بطلب من الولي العمومي للطفل المهمل أو مجهول النسب •

 .بطلب من وكيل الجمهورية •

   :  مالحظــــــات

الذون على العرائض من قبل وكيل الجمهوريـة والغيـر الـذي الذون الصادرة في هذه المادة قابلة للطعن وفق إجراءات اا  - 

  .لحقه ضرر فادح ومباشر من جراء إسناد كامل عناصر الهوية عدا االسم إلى مجهول نسب

  .يرفع الطعن في أجل ثالثة أشهر من تاريخ حصول العلم بإسناد الهوية

  :  إجراءات التقاضي) ج

  .تقاضي مجاني بدون معاليم - 

 .وجوبية يرغ إنابة المحامي - 
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 .أو من وكيل الجمهورية كل من يهمه األمر منيقدم المطلب إما   - 

  :نظائر مرفوقا بالمؤيدات الالزمة بحسب الحاالت التالية  ةيحرر المطلب في ثالث - 

  :بالنسبة إلصالح مضمون والدة ) 1

  .محرر باللغة العربية) لم يمض عام على استخراجه(مضمون والدة أصلي وحديث  •

  لتي تدعم اإلصالح المطلوبالوثائق ا •

  :بالنسبة إلصالح مضمون وفاة ) 2

  .تصريح على الشرف في عدم الترسيم •

  .الوثائق التي تدعم اإلصالح المطلوب •

  : بالنسبة لترسيم الوالدات والوفيات الواقعة داخل التراب التونسي) 3

  .وثيقة تفيد عدم الترسيم •

  .شاهدان رشيدان يقع سماعهما من قبل القاضي •

 .ما من شأنه أن يساعد على إثبات هوية المطلوب ترسيمه كل •

بالنسبة لترسيم الوالدات والوفيات الواقعة خارج التراب التونسي  والتي لم يقع إدراجها بالقنصـليات ) 4

  : التونسية

  .شهادة في عدم اإلدراج مسلمة من إدارة القنصليات •

  .شاهدان رشيدان يقع سماعهما من قبل القاضي •

  .شأنه أن يساعد على إثبات هوية المطلوب ترسيمه كل ما من •

  : 1964بالنسبة إلصالح حجج الوفيات المحررة لدى عدلين قبل عام ) 5

  .أصل حجة الوفاة •

  .الوثائق التي تدعم اإلصالح المطلوب  •
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 -شـــهادة زواج  -عقـــد زواج  -صـــداق محـــرر لـــدى عـــدلين(بالنســـبة إلصـــالح رســـوم الـــزواج ) 6

  : )حرر لدى عدلينمضمون من رسم زواج م

  .أصل رسم الزواج •

  .ح المطلوبالالوثائق التي تدعم اإلص •

  : يخرج عن إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية أو من ينوبه :  ـاتمالحظــ

  .يـالنظر في مطالب إصالح حجج الوفيات الصادرة عن قضاة النواح - 

من  6الفصل (ت لجنة اللقب العائلي وجب قراراـالنظر في مطالب إصالح األلقاب المسندة ألصحابها بم - 

  ).1959ماي  26المؤرخ في  1959لسنة  53القانون عدد 

وا الجنسية التونسية أو الذين لهم أسماء غيـر ـاص الذين اكتسبـالنظر في مطالب إصالح األسماء واأللقاب لألشخ -

مــاي  28المــؤرخ فــي  1964لســنة  20وزيــر العــدل هــو المخــتص بــالنظر فيهــا بموجــب القــانون عــدد (عربيــة أو مغاربيــة 

1964.(  

  : ة الحالة المدنيةـدور كتاب) د

  .دفاتر ةيمسك كاتب دائرة الحالة المدنية ثالث

  : الدفتر العام )1

  .يضمن به المطلب المقدم ويسند له عدد - 

يسـجل بــه تــاريخ تقـديم المطلــب وٕاســم ولقـب الطالــب والحــق العـام كمطلــوب وموضــوع  - 

  ).بلدية أو خزينة  العدول(واإلدارة الموجه إليها اإلذن ) أو بالرفضباإلذن (المطلب ومآله 

  : دفتر المراقبة )2

  .يسجل به عدد المطلب وتاريخ البت فيه
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  : دفتر المكاتيب )3

  .لمكتوب ومصدره ومآلها يضّمن بهيسجل به العدد الذي 

  : طرق الطعن في األذون) هـ

  .ن م م م تـم 219صـل طريقة طلـب الرجوع في اإلذن طبق أحكـام الف - 

 .وما بعده من م م م ت 130الفصل  الطعن باإلستئناف طبق طريقة -

  

  اإليـواء فـي المستشفـى : الفقرة الرابعة 

  : ـةبسبـب اضطرابــات عقليـ

  :اإلطار القانونـــي 

ستشـفى المتعلق بالصحة العقليـة وشـروط اإليـواء فـي الم 1992أوت  3المؤرخ في  92لسنة  83القانون عدد  - 

  .بسبب إضطرابات عقلية
  .المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الجهوية للصحة العقلية 26/4/1993المؤرخ في  93لسنة  940مر عدد األ - 

المرضـــى المصـــابين باضـــطرابات عقليـــة والمنطبقـــة علـــيهم أحكـــام البـــابين الثـــاني والثالـــث مـــن القـــانون  يقـــع إيـــواء
اإليــواء الحــر واإليــواء بــدون رضــا : الصــحية العموميــة بطــريقتين  إحــدى الهياكــلمتخّصــص ببقســم  المــذكور أعــاله

  .المصاب باضطرابات عقلية

  : اإليواء الحــــــر : ال أوّ 

  .ال يخضع ألي تنظيم خاص - 

 .لقواعد المعمول بها في كل مستشفىليتم بناء على وثيقة قبول من طرف الطبيب النفساني طبقا  - 

  :ينتهي وجوبيا  - 

  .بي من المريض أو وليه الشرعيبمجرد تقديم طلب كتا •
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إضطرابات عقلية من شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاته، يقع نقله إلى لى المريض إذا ظهرت ع •

 .ءإحدى الهياكل الصحية العمومية المؤهلة لقبوله بإحدى طرق اإليواء بدون رضا

ول لدى المؤسسة التي وقع إيواؤه بها أذن المريض المثــــيمكن لرئيس المحكمة بناء على طلب من السلطة الصحية أن ي

له من طرف الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل عالج تتطلبه حالته الصحية عند   في فترات دورية تحدد

  .اإلقتضاء

  :اإليواء بدون رضا المصاب باضطرابات عقلية : ا ـثاني

  .ٕايواء وجوبيو  إيواء بطلب من الغير: وهو نوعان 

  :لب من الغيـــــر اإليواء بط) 1

أحد األصول أو الفروع أو القرين أو الحواشـي (هو إيواء يتم بإرادة من أفراد عائلة المريض المنصوص عليهم قانونا 

   ).أو بطلب من الولي الشرعي

  : شروط إيواء األشخاص المصابين باضطرابات عقلية بدون رضاهم) أ

  .عقليةاستحالة الحصول على رضا المريض بسبب اضطرابات  - 

ـــــه المســـــتمرة  -  ـــــة إســـــعافات مســـــتعجلة تحـــــتم إقامت ـــــة المـــــريض بســـــبب اضـــــطرابات عقلي إذا اســـــتوجبت حال

 .بالمستشفى

  .إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسالمته أو سالمة غيره - 

  :إجراءات القبـــول ) ب

علـال ومحـررا حسـب مطلبـا م) الرشد والمتمتعين بكامل مداركهم العقليـة(تقديم األشخاص المخول لهم ذلك  - 

  .من القانون المذكور  15 الشروط الواردة بالفصل
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يومــا تثبتــان تــوفر شـــروط  15قــل مـــن أيكــون المطلــب مصــحوبا بشــهادتين طبيتـــين يرجــع تاريخهمــا إلــى  - 

 .اإليواء باستثناء الحاالت المستعجلة

ال  و وميتكــون إحــدى الشــهادتين الطبيتــين محــررة مــن طــرف طبيــب نفســاني مباشــر بهيكــل صــّحي عمــ - 

 .له عالقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بالمصاب تكون

يتحقق مدير المؤسسة االستشفائية من توفر الشروط في المطلب ولدى الطالب وهوية الشخص المطلـوب  - 

 .إيواؤه

يقع التنصيص من طرف مدير مؤسسة اإليواء االستشـفائية علـى جميـع األوراق المقدمـة بـدفتر مخصـص  - 

 .غرض ومؤشر عليه من طرف مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة، وعلى بطاقة دخول المـريضلل

سـاعة المواليـة لقبـول المصـاب باضـطرابات عقليـة يحررطبيـب نفسـاني مباشـر بالمؤسسـة  48في غضون  - 

رة بقائـه شهادة طبية جديدة تكشف عن حالة المريض وتؤكـد أو تنفـي ضـرو ، 15من غير األطباء الواردين بالفصل

 .بحالة إيواء

سـاعة المواليـة لتحريرهـا مرفوقـة بالشـهادتين  72يوجه مـدير المؤسسـة الشـهادة الطبيـة المـذكورة فـي ظـرف  - 

 .الطبيتين إلى المصلحة المختصة بوزارة الصحة

ـــ -  ـــغ وزارة الصـــحة فـــي غضـــون الثماني ـــة ومهنـــة ومقـــر كـــل مـــن  ةتبّل ـــواء بالمستشـــفى هوي ـــام المواليـــة لإلي أي

  :اقع إيواؤه والطالب إلى الشخص الو 

 .مقر الشخص الواقع إيواؤه اوكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصه •

 .وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرتها •

ـــذي ي • ـــدائرة اختصاصـــها، ال ـــواء ب ـــة التـــي توجـــد مؤسســـة اإلي ـــيس المحكمـــة اإلبتدائي ـــولى ســـماع رئ ت

 .المريض أو اإلذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة حالته الصحية

  :إنهاء اإليواء بطلب من الغيـــر ) ج
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  .حالما يشهد الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة اإليواء بزوال شروط اإليواء - 

 .لكإذا لم ير الطبيب المباشر خالف ذ 21و 15بناء على طلب األشخاص المشار إليهم بالفصلين  - 

أمـا إذا رأى الطبيـب المباشـر أن حالــة المـريض تسـتوجب اإلحتفـاظ بــه بالوسـط اإلستشـفائي أو أنهـا يمكــن  - 

 .أن تعرض أمنه أو أمن اآلخرين للخطر يأمر بتأجيل الخروج

ســاعة إلــى رئــيس المحكمــة اإلبتدائيــة  24يرفــع مــدير المؤسســة فــي هــذه الحالــة األخيــرة األمــر فــي ظــرف  - 

وٕاذا لــم . ذي يمكنــه أن يــأمر بــإجراء اختبــار طبــي يقــوم بــه طبيبــان مختصــان فــي الطــب النفســيالمختصــة ترابيــا الــ

يصدر عن رئيس المحكمة في غضون شـهر قـرار بـاإليواء الوجـوبي ينتهـي مفعـول األمـر القاضـي بتأجيـل الخـروج 

  .من المستشفى

المصـلحة المختصـة بـوزارة الصـحة سـاعة المواليـة للخـروج،  24الحـالتين يشـعر مـدير المؤسسـة فـي ظـرف  كلتـاوفي 

  . علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه يحيطهمو  بذلك  18الجمهورية المشار إليهما بالفصل  يووكيل

  :اإليواء الوجوبـــــــي : ا ـثالث

  :تختلف إجراءات اإليواء الوجوبي بحسب السلطة التي تصدر قرار اإليــواء 

  .بدائرتها مقر المريض رئيس المحكمة اإلبتدائية التي - 

  .وكيل الجمهورية -

  .)محكمة جناحيـة أو جنائية -اتهام  -تحقيق (هيئة قضائية  -

  :بموجب تدبير وقتي من طرف وكيل الجمهورية ) أ 

  .ظهور حالة خطر وشيك تهدد سالمة المريض عقليا أو سالمة اآلخرين -

  

  :إجراءاتــــه * 
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ء يضمنه بدفتر اإليواء الوجوبي بعد التنصيص على عدده الرتبي بمجرد توصل الكاتب بملف طلب اإليوا - 

  .وهوية الطالب وهوية المراد إيواؤه

إحالته على ممثل النيابة العمومية التخاذ قرار في اإليواء بالمستشفى علـى ضـوء محضـر البحـث المثبـت  - 

على ضوء الشهادة الطبيـة األوليـة لحالة المطلوب إيواؤه والخطر الذي يمثله من خالل تصرفاته على األمن العام و 

 .الصادرة عن طبيب الصحة العامة

ويطلـع عليـه ممثـل النيابـة العموميـة قصـد إمضـائه، ثـم  يقوم الكاتـب بتحريـر نـص القـرار فـي ثالثـة نظـائر - 

 .يتسلم نسخة منه قصد إيداع المريض بالمؤسسة اإلستشفائية التي يحددها القرار

 

 .لف اإليواءالكاتب نسخة من القرار بم ييبق - 

 .قرار اإليواء له منساعة إلى رئيس المحكمة بتوجيه نسخة ثالثة  48ينهي األمر في ظرف  - 

 يتولى إضافة ذلكبمجرد توصل الكاتب بما يفيد قبول المصاب باضطرابات عقلية بالمؤسسة اإلستشفائية  - 

 .ءلملف اإليواء ويحيله لممثل النيابة العمومية قصد اإلذن بحفظه لوقوع اإليوا

يتــولى الكاتـــب تضــمين أعمالـــه بـــدفتر اإليــواء والتنصـــيص علــى قـــرار حفـــظ الملــف وتـــاريخ ورود الشـــهادة  - 

 .الطبية الصادرة عن المؤسسة اإلستشفائية الواقع قبول المصاب لديها

يتعــين علــى ممثــل النيابــة العموميــة عنــد اتخــاذ قــرار فــي حفــظ محضــر البحــث النعــدام أســباب المؤاخــذة  - 

مــن المجلــة الجنائيــة، أن يصــدر قــرارا فــي إيــواء المختــل بمؤسســة  38ب العتــه عمــال بأحكــام الفصــل الجزائيــة بموجــ

 .إستشفائية وفقا لإلجراءات السالف ذكرها ثم إعالم وزير الصحة بالقرار الصادر عنه

يتلقى وكيل الجمهورية شكاوى األشـخاص الواقـع إيـواؤهم فـي المستشـفى ويتـولى إجـراء األبحـاث فيهـا عنـد  - 

 .اإلقتضاء

ترفــع اللجنــة الجهويــة للصــحة العقليــة إلــى وكيــل الجمهوريــة تقريــرا فــي وضــعية األشــخاص الواقــع إيــواؤهم  - 

  .بالمستشفى، كما ترفع إليه تقريرا عن نشاطها السنوي
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  :اإليواء بموجب قرار من رئيس المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المريض  )ب

  :شروطـــه * 

  :من  اطبي التي بدائرتها محل إقامة المريض مطلبرئيس المحكمة ا ىيتلق - 

بهــا  مقيمــامثــال تأجيــل خــروج مــن طــرف طبيــب نفســاني بمؤسســة كــان المــريض (ســلطة صــحية عموميــة  •
  ).بطلب من الغير

  .وكيل الجمهورية •

يكــون المطلــب مشــفوعا بــرأي طبــي يحقــق أن اإلضــطرابات العقليــة للمصــاب تشــكل خطــرا علــى  - 
  .سالمته أو سالمة الغير

  :إجراءاتـــه * 

بمجـــرد تلقـــي رئـــيس المحكمـــة المطلـــب علـــى النحـــو المـــذكور يعـــد كاتـــب المحكمـــة ملفـــا ويضـــمنه  - 

  .لذلك ويحيله على رئيس المحكمة المخصصبالدفتر 

 .يتولى رئيس المحكمة سماع الشخص المطلوب إيواؤه بالجلسة وٕان تعذر بمكان إقامته - 

 .ذا لم يسبق إيواء المريضيأذن باإليواء بمؤسسة استشفائية عمومية إ - 

فـــي صـــورة ســـبق صـــدور تـــدبير وقتـــي بـــاإليواء مـــن طـــرف وكيـــل الجمهوريـــة يتعـــين علـــى رئـــيس  - 

المحكمة البت في مطلب اإليواء الوجوبي بالمستشفى دون تأخير بعـد االطـالع علـى شـهادة طبيـة محـررة 

وفـي صـورة عـدم صـدور من طرف طبيـب نفسـاني بالمؤسسـة االستشـفائية التـي وقـع فيهـا قبـول المـريض، 

 .قرار من رئيس المحكمة في هذا الشأن في أجل أقصاه ثمانية أيام فإن ذلك التدبير يعتبر باطال

إذا كــان األمــر يتعلــق بمــريض ســبق إيــواؤه حســب صــيغ اإليــواء بطلــب مــن الغيــر وطلــب طبيــب  - 

يتعــين عليــه  فإنــه، 21نفســاني تأجيــل الخــروج وأحيــل الملــف علــى رئــيس المحكمــة حســب أحكــام الفصــل 

 .البت في المطلب في ظرف شهر، وٕاال ينتهي مفعول األمر القاضي بتأجيل الخروج
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ساعة التي تعقب  48يحرر الطبيب النفساني بمؤسسة اإليواء شهادة طبية ويوجهها في غضون  - 

 .القبول إلى رئيس المحكمة الذي يأذن بإضافتها لملف المريض

  : مّدتــــه * 

  .وجوبي بالمستشفى لمدة أقصاها ثالثة أشهريتخذ قرار اإليواء ال - 
كلمـا دعـت الضـرورة لـذلك بعـد أخـذ رأي معلـل مـن الطبيـب النفسـاني  الفتـرةيمكن تجديـدها لـنفس  - 

 .للمؤسسة
 

  :إنهـــاؤه * 

  : ينتهي مفعول قرار اإليواء الوجوبي بالمستشفى

  .لقرار أو مدة التجديد القصوىبحكم القانون في صورة انتهاء مدة الثالثة أشهر أو المدة المحددة با - 
ــل بنــاء علــى اقتــراح مــن اللجنــة الجهويــة للصــحة العقليــة بعــد أخــذ رأي كتــابي -   ومــن طبيــب نفســاني  معّل

 .بمؤسسة اإليواء

بنــاء علــى تصــريح مــن الطبيــب النفســاني المباشــر بمؤسســة اإليــواء ضــمن شــهادة طبيــة تتضــمن إمكانيــة  - 
لمحكمـة المخـتص ترابيـا والـذي يتعـين عليـه البـت فيـه فـي ظـرف ثمانيـة الخروج يحيله مـدير المؤسسـة علـى رئـيس ا

  .أيام

  :وعالوة على ذلك 

رد طلب من األشخاص الوارد ذكرهم ــيمكن لرئيس المحكمة المنتصبة للقضاء في المادة المستعجلة بمج

ابات عقلية بعد أن يأذن بخروج المريض الواقع إيواؤه في مؤسسة تأوي مرضى يعالجون بسبب إضطر  36بالفصل 

  .إجراء التحريات الالزمة

يعين رئيس المحكمة أي شخص لزيارة المؤسسة التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في أيام  -

  .ي السنةــغير محددة وعلى األقل مرة ف

  .الواقع إيواؤهم األشخاص يبحث رئيس المحكمة في شكاوى -

  :ئية أو قرار حاكم التحقيق اإليواء بموجب حكم من السلط القضا) ج
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، أن الحالـة )بـدرجتيها الجنائيـة والـدوائر الجناحيـة  -دائـرة اإلتهـام  -قاضي التحقيق (عندما تقرر السلطة القضائية 

العقلية للشخص التي أصدرت في شأنه قرارا بالحفظ أو حكما بعدم سـماع الـدعوى أو إخـالء السـبيل يشـكل تهديـدا لسـالمته 

  .بالمستشفى اوجوبي ئهإيوابين فإنها تأذن أو سالمة اآلخر 

  :شروطـــه * 

  .صدور قرار أو حكم من السلطة القضائية - 
تقــدير الســلطة القضــائية بــأن الحالــة العقليــة للشــخص تشــكل تهديــدا لســالمته أو ســالمة اآلخــرين مراعــاة  - 

  .مصلحة األمن العامل

  :إجراءاتـــه * 

  .ة مرفوقا بالوثائق الطبية المعتمدةنيؤسسة اإلستشفائية المعتحرير قرار في اإليداع يوجه إلى مدير الم - 

إذا كان الشخص الصادر ضده القرار بحالـة إيقـاف  إدارة السجنتحرير إذن بتنفيذ قرار اإليداع يوجه إلى  - 
 .تحفظي أو إلى أعوان الضابطة العدلية إذا كان بحالة سراح بعد اطالع النيابة العمومية عليه لإلذن بالتنفيذ

 .   عالم وزير الصحة بقرار اإليداع الوجوبيإ - 

  إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية: الفقرة الخامسة 

  : التحكيم ماّدة في

   :اإلطار القانونــي 

  .)33 – 21 – 19 – 18الفصول (. 1993أفريل  26ؤرخ في ـم 1993لسنة  42القانون عدد 

  : على الميدانيين التاليينالداخلي  يقتصر نظر رئيس المحكمة اإلبتدائية في مادة التحكيم

  :تكوين هيئة التحكيم  )1

فـي إتفاقيـة التحكـيم أو فـي العقـد المتضـمن للشـرط التحكيمـي عـن تعيـين (عند ثبوت إمتناع أحد األطراف  - 

  ).محكم من جهته

  .عند تعذر اإلتفاق بين األطراف أو بين المحكمين على تعيين محكم ثالث تسند له رئاسة هيئة التحكيم - 
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بناء على طلب من  ،رئيس المحكمة اإلبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتوّلىأعاله  المبّينتين وفي الصورتين

أحــد األطــراف تعيــين المحكــم بقــرار إســتعجالي غيــر قابــل ألي وجــه مــن أوجــه الطعــن مراعيــا فــي ذلــك المــؤهالت المطلــوب 

  .يته وحيادهتوفرها في المحكم واإلعتبارات الضامنة الستقالل

  :على مستوى التنفيذ ) 2

يـأذن رئـيس المحكمـة اإلبتدائيـة التـي صـدر بـدائرتها الحكـم التحكيمـي   ،عند عـدم حصـول التنفيـذ التلقـائي - 

منشور لدى محكمة اإلسـتئناف عنـد إبـرام اإلتفـاق علـى التحكـيم فـإن رئـيس  بنزاعبتنفيذه إال إذا كان التحكيم يتعلق 

  .إصدار هذا اإلذن له وحده حق هذه المحكمة

إكســاء القــرارات الوقتيــة أو التمهيديــة التــي تصــدرها هيئــة التحكــيم  يتــولى رئــيس المحكمــة اإلبتدائيــة أيضــا - 

  .غة التنفيذيةيالصب

  :إجراءاتــه * 

يوما من تاريخ صـدور الحكـم التحكيمـي أصـل الحكـم مرفوقـا بإتفاقيـة  15تودع هيئة التحكيم في ظرف  - 
  .مة اإلبتدائية مقابل وصلالتحكيم بكتابة المحك

 .ال يخضع اإليداع ألي أداء - 

يتعهــد رئــيس المحكمــة اإلبتدائيــة بــالنظر فــي اإلذن بالتنفيــذ بمجــرد طلــب كتــابي مــن الطــرف الراغــب فــي  - 
 .ذلك

ينظر رئيس المحكمة اإلبتدائية في وجاهة المطلب وٕان لم ير مانعا يصـدر اإلذن بالتنفيـذ ويحـرر صـيغته  - 
 .أسفل الحكم

 .غة التنفيذية لألحكام بأسفل القرار التحكيمييالصتدرج  - 

 .لإلستئناف هو قابلو  في صورة الرفض يجب أن يكون القرار معّلال - 

يبقـى أصــل الحكـم مودعــا بكتابــة المحكمـة وتســلم نسـخته التنفيذيــة أو المجــردة حسـب اإلجــراءات المعمــول  - 

 .بها في تسليم نسخ األحكام
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هيئــة التحكــيم فــي  عــناإلصــالحي أو التكميلــي أو التفســيري الصــادر تــودع بكتابــة المحكمــة نســخة الحكــم  - 

يوما من صدوره مقابل وصل ويبقى أصل ذلك الحكم مودعا مع الحكم التحكيمي األصـلي وعلـى كاتـب  15ظرف 

 .هذا الحكم األخير على الحكم اإلصالحي أو التفسيري أو التكميلي ةالمحكمة أن ينص بطر 

م أن تجتمــع مــن جديـد فــإن الحكــم اإلصـالحي أو التفســيري أو التكميلــي يتــواله إذا تعـذر علــى هيئــة التحكـي - 

رئيس المحكمة اإلبتدائية التي صدر بدائرتها حكم التحكيم وذلك في أجـل ال يتجـاوز ثالثـين يومـا مـن تـاريخ تعهـده 

إعالمــه مــن بالمطلــب الــذي يجــب أن يتقــدم بــه إليــه أحــرص األطــراف فــي أجــل ال يتجــاوز عشــرين يومــا مــن تــاريخ 

  .طرف هيئة التحكيم

  .ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم اإلصالحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم األصلي

  

  

  لقسم الثانيا

  اختصاص القضاء الفردي بالمحكمة اإلبتدائية

  :ــــة مالحظ

تنظر فيه وفق  والتجريح في المحكم يرفع إلى المحكمة اإلبتدائية التي بدائرتها مقر التحكيم  -

 .مجلة المرافعات المدنية والتجاريةمقتضيات 

لعزل بحكم من المحكمة اإلبتدائية التي يوجب بدائرتها مقر التحكيم بناء على طلب من أحرص يتم ا -

  .األطراف وغير قابل ألي وجه من وجه الطعن
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جراءات المتبعة لديه وسرعة يحتل القضاء الفردي مكانة هاّمة في نشاط المحكمة اإلبتدائية ويتمّيز ببساطة اإل

  .الفصل في النزاعات الموكولة إليه

  دائرة الشغــل : الفقرة األولى 

  : اإلطار القانوني

  .لــوالمتعلق بإصدار مجلة الشغ 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27قانون عدد ال - 

 .ام مجلة الشغلوالمتعلق بتنقيح أحك 1994فيفري  23المؤرخ في  1994لسنة  28قانون عدد ال - 

 .لــوالمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغ 1996جويلية  15المؤرخ في  1996لسنة  62قانون عدد ال - 

  .ام مجلة الشغلوالمتعّلق بتنقيح وٕاتمام بعض أحك 2006 ماي 2المؤرخ في  2006ـدد لسنة 18القانون عـ - 

  :تركيبة دائرة الشغل ) أ

يمثــل أحــدهما األعــراف واآلخــر رئيســا لهــا ومستشــارين بصــفته  كيــل رئــيسبرتبــة و  تتــألف دائــرة الشــغل مــن قــاض -

  .وكاتبالعملة 

  :اختصاص دائرة الشغل  )ب

  :في بالنظر تختص دائرة الشغل 

و التدريب في النشـاطات الخاضـعة أالنزاعات الفردية التي تنشأ بين األطراف المتعاقدة عند إنجاز عقود الشغل  - 

  .ألحكام مجلة الشغل

  .الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بالشغل النزاعات - 

األمـراض المهنيـة وكـذلك فـي النزاعـات المتعلقـة بأنظمـة و ال تنظر دائرة الشغل في الدعاوي الناتجـة عـن حـوادث الشـغل 

 .الضمان االجتماعي

  :مرجع النظر الترابي  )1
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  .لتي يتم فيها إنجاز العملالمؤسسة ا الترابية ترفع النزاعات لدى دائرة الشغل الموجودة بدائرتها - 

النــزاع يرفــع لــدى دائــرة الشــغل التــي يوجــد بــدائرتها مكــان إقامـــة  رة إنجــاز العمــل خــارج المؤسســة فــانفــي صــو  - 

 .العامل

  .يمكن للعامل في جميع الحاالت رفع الدعوى أمام دائرة الشغل التي تم بدائرتها التعاقد - 

  :مرجع النظر الحكمي  )2

  .ئيا في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها مهما كان مقدار الطلبتنظر دائرة الشغل ابتدا - 

جميع دعاوى المعارضة أو دعاوى المقاّصة التي تدخل بطبيعتهـا فـي نطـاق إختصاصـها، كمـا تنظـر في تنظر  - 

 .في دعاوى غرم الضرر المبنّية على المطلب األصلي أو مطلب المعارضة

الوثائق التي يتعـين علـى المـؤجر تسـليمها لفائـدة العامـل طبقـا لألحكـام  تنظر نهائيا في الدعاوى المتعلقة بتسليم - 

  .)دة ترسيم أو شهادة العدد الصناعيشهادة عمل أو شها ل ذلكمثا(القانونية أو التعاقدية 

يمكن لـرئيس دائـرة الشـغل فـي الصـور األكيـدة أن يصـدر أذونـا علـى العـرائض المقدمـة إليـه التخـاذ مـا يلـزم مـن  - 

 .لتحفظية ليمنع رفع األشياء الصادرة في شأنها الشكاية أو نقلتها من مكانها إلى آخر أو إفسادهاالوسائل ا

الشـغل  دوائـرفـي الصـعوبات الناشـئة عـن تنفيـذ قـرارات بـالنظر  يختص رئيس دائرة الشـغل التابعـة لمكـان التنفيـذ - 

 .ولو وقع نقضها

  :جراءات الدعوى الشغلية إ) ج

  :م الدعوى ـتقدي )1  

  .بة المحامي غير وجوبيةإنا - 

تقــدم الــدعوى بمطلــب كتــابي لكاتــب دائــرة الشــغل الــذي يســلم فــي الحــين للطالــب اســتدعاء يــنص فيــه علــى عــدد  - 

 .القضية وتاريخ الجلسة
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يمكــن توجيــه المطلــب لكتابــة الــدائرة عــن طريــق رســالة مضــمون الوصــول وفــي هــذه الصــورة يرســل االســتدعاء  - 

 .أو بالطريقة اإلدارية مكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريديةللطالب أو نائبه الذي اختاره ب

 .وموضوع الدعوى وطلبات المدعي ييجب أن تتضمن عريضة الدعوى اسم ولقب ومهنة ومقر المدع - 

يمكن دائما للخصوم أن يحضروا من تلقاء أنفسهم لدى دائرة الشغل وفي هذه الصورة ينظـر لهـم كمـا لـو دخلـت  - 

 .على مطلب قدم مباشرة لكتابة الدائرة أو وجه لها القضية بناء

  .ر والتسجيلـم النشــن معاليــاة مـل معفـرة الشغـام دائـة أمـاوى المرفوعـالدع

في صورة طرح القضية بسبب عدم حضور المدعي رغم بلـوغ االسـتدعاء إليـه وٕاعـادة نشـرها مـن طرفـه فانـه ال 

  .يتمتع بهذا االعفاء

  

  :عليه  استدعاء المدعي )2

يســتدعى المــدعى عليــه لــدى دائــرة الشــغل بمكتــوب مضــمون الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ معفــى مــن المعــاليم  - 

  .البريدية أو بالطريقة اإلدارية
  .يجوز لرئيس الدائرة الشغلية أن يأذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ - 

باسـتدعاء  يذن من تلقاء نفسـه أو بطلـب مـن المـدعويمكن لرئيس دائرة الشغل أن يأ .أجل الحضور ثمانية أيام - 

 .عليه ألجل أقرب وحتى من ساعة إلى أخرى ىالمدع

يجــب أن يــنص المكتــوب علــى اليــوم والشــهر والســنة واســم المــدعي وحرفتــه ومقــره وعلــى بيــان مواضــيع الــدعوى  -

 .على اختالفها ويوم وساعة الحضور

دعاء بـاطال إال أن هـذا الـبطالن يسـقط بمجـرد حضـور المـدعى يـام يعتبـر االسـتأ 8جـل أفي صـورة عـدم احتـرام  - 
  .عليه

  :مجانية اإلجراءات  )3

  .أمام محاكم الحق العام بهايمكن منح اإلعانة العدلية أمام دائرة الشغل على نفس الصورة والشروط التي تمنح 

  :سقوط الدعوى بمرور الزمن  )4
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في لعقد الشغل من أحد الطرفين يجب تقديمها لـدى كتابـة جل القطع التعسأكل دعوى للتحصيل على الغرم من  - 

  .دائرة الشغل خالل العام الذي يلي القطع وٕاال سقطت هذه الدعوى

الدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال، يسقط حق القيام بها بمـرور عـام مـن الـزمن، بدايـة مـن تـاريخ  - 

  .إنتهاء العالقة الشغلية

  :سير الدعــــــوى ) د

  :الطور الصلحي  )1  

  .الجلسة الصلحية وجوبية ويجب التنصيص عليها بالحكم وٕاال اعتبر باطال - 

ا بعامل أو بصاحب عمل مباشر لنفس مهنتهم أو بمحام أو أن مّ إيمكن لألطراف أن يستعينوا لدى دائرة الشغل  - 

 .ينيبوا عنهم أحدهم

مستخدمي المؤسسة يعتبرون حاضرين بأنفسهم  رؤساء المؤسسات الذين ينيبون عنهم المدير المتصرف أو أحد - 

 .أمام الدائرة

على ورق عادي أو بأسفل مطلب الدعوى أو نسخته ويعفى   يتعين أن يكون الوكيل حامال لوكالة محررة - 

 .المحامي من تقديم التوكيل

يـوم المعـين فـان في صورة تسلم المدعي أو من ينوبه االستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ولم يحضر في ال -

 .القضية تطرح وال يمكن إعادة تقييدها إال بعد ثمانية أيام

إذا مـــا تـــم اســـتدعاء المـــدعي عـــن طريـــق البريـــد أو بالطريقـــة اإلداريـــة ولـــم يحضـــر فـــي اليـــوم المعـــين فانـــه يعـــاد  -

  .وفي صورة عدم حضوره تطرح القضية وال يمكن إعادة تقديمها إال بعد ثمانية أيام .استدعاؤه

 .دم حضور المدعى عليه الذي بلغه االستدعاء بصفة قانونية ال يحول دون مواصلة النظر في القضيةع - 

 .للمدعى عليه الحق في المطالبة بالنظر في القضية عند عدم حضور المدعي بعد االستدعاء - 

 .يوما في كل مرة 15ال يمكن تأخير القضية اكثر من مرتين للتصالح على ان ال يتجاوز التأخير  - 
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وال تحــال للحكــم إال  ،يجــب الفصــل فــي أجــزاء الــدعوى المعتــرف بصــحتها مــن طــرف المــدعى عليــه فــي الحــال  -

وفـــي صـــورة امتنـــاع المـــدين عـــن الـــدفع فـــي الحـــال فـــان مضـــمون محضـــر الجلســـة  .األجـــزاء المتنـــازع فـــي صـــحتها

  .مقدار المبلغ المعترف به الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة حكم غير قابل لالستئناف مهما كان

  :الطور الحكمي  )2

  .تقديم جميع الملحوظات كتابيا في هذا الطور يمكن لألطراف - 
 .يقع إستدعاء الشهود حسب نفس الصيغ واآلجال الخاصـة بالمدعى عليه - 

  . على األقصى يوما 15تأخير القضية من جلسة إلى أخرى ال يمكن أن يتجاوز  - 

  : ـــــــلمهام كتابة دائرة الشغ) هـ

مسـك ي كمـا .واسـتدعاء األطـراف ىكتابة الدائرة مـن تلقـي الـدعاو  أعمالويتولى  .يحضر كاتب دائرة الشغل الجلسات

  .تسليم نسخ األحكام وتصفية المصاريفويقوم ب المعدة للغرض،الدفاتر 

  :مسك الدفاتر  )2

  :دائرة الشغل الدفاتر التالية  كتابة تمسك

  .ياالدفتر العام لترسيم القضا - 

 .دفتر المراقبة - 

 .دفتر توزيع القضايا للتلخيص والرقن - 

 .دفتر تسليم نسخ األحكام - 

ـــر الحضـــور بالجلســـات -  ـــرة الشـــغل الـــذين  (دفت ـــدفتر لترســـيم أســـماء مستشـــاري دائ يمســـك هـــذا ال

 .)يحضرون بكل جلسة حتى يتسنى تحرير منحة الحضور الراجعة لهم

 .دفتر األذون على العرائض - 

 .دفتر المكاتبات - 
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 .دفتر الهجائيال - 

 .دفتر إيداع اإلتفاقيات المشتركة للمؤسسات - 

  :تصفية المصاريف  )3

تبليغ االستدعاء للمدعى عليه او عند تسـمية خبيـر فـان المصـاريف التـي تتطلبهـا بعند تكليف عدل تنفيذ  - 

  .تلك األعمال يسبقها صندوق الدولة حسب الشروط التي يضبطها القانون المتعلق بحوادث الشغل

المحكــوم عليــه تجــاه صــندوق الدولــة بالمصــاريف التــي يســبقها هــذا الصــندوق وكــذلك بالمصــاريف يتحمــل  - 

 .األخرى

تـــدفع تلـــك المصـــاريف بعـــد تقـــديم مـــذكرات مطلـــع عليهـــا للتنفيـــذ مـــن قاضـــي الناحيـــة او رئـــيس المحكمـــة   - 

 . االبتدائية حسب الحـال

نظـائر لـرئيس دائـرة الشـغل الـذي  ةفـي أربعـ يقدم الخبير اثر إنجاز مأمورية االختبار قائمة في المصاريف - 

اإلذن لقــابض الماليــة بالمكــان بــان يصــرف  ،يتــولى بعــد االطــالع عليهــا وتعــديلها عنــد االقتضــاء والمصــادقة عليهــا

 .مصاريف االختبار نتدبللخبير الم

الص مـا يسلم كاتب دائرة الشغل قائمات األجر مع نسخة من المأمورية للخبير المعني باألمر قصد اسـتخ - 

 .بها من القباضة المالية ويحتفظ بنسخة منها بملف القضية

بعــد صــدور الحكــم فــي القضــية يتعــين علــى كاتــب الــدائرة تصــفية المصــاريف المســبقة مــن طــرف خزينــة   - 

 .الدولة على ضوء النسخة من مذكرة المصاريف المضافة بالملف

فــي نظيــرين يحيلهمــا إلــى قــابض الماليــة لتحقيــق ذلــك يحــرر الكاتــب مضــمونا تنفيــذيا فــي تلــك المصــاريف  - 

 .الذي يتولى بدوره وضع عالمة االطالع عليها ومراقبتها ثم يرجعها إليه

اثر ذلك يرجع الكاتب النظير األول صحبة كشف إلـى إدارة الحسـابية العموميـة بـوزارة الماليـة قصـد تثقيـل  - 
لقضــية ليكــون حجــة علــى قيامــه بتصــفية تلــك المصــاريف ويضــيف النظيــر الثــاني مــن المضــمون التنفيــذي لملــف ا

  .المصاريف
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  : طرق الطعن في االحكام الصادرة عن دائرة الشغل) و

  .ستئنافلصادرة عن الدوائر الشغلية لدى محاكم اإلتستأنف األحكام االبتدائية ا - 

ش واألحكــام الصــادرة عــن . مــن م 216األحكــام الصــادرة نهائيــا عــن دوائــر الشــغل عمــال بأحكــام الفصــل  - 

يمكـن الطعــن ش .مــن م  221عمــال بأحكـام الفصـل  اإلسـتئناف التــي نظـرت إسـتئنافيا فــي القضـايا الشـغليةاكم محـ

 .فيها بالتعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام

ــــدى رئــــيس المحكمــــة  -  ــــوقتي أن يقــــوم اســــتعجاليا ل يمكــــن للمطلــــوب المحكــــوم عليــــه ابتــــدائيا مــــع التنفيــــذ ال

 .نفيذ إلى حين البت في القضية االستئنافيةطلب توقيف ذلك التباالستئنافية 

  .تعفى األطراف من تامين مبلغ الخطية - 

  :رفع االستئناف  إجراءات )4

ذات  سـتئنافعن أو محاميه يقدمها إلى كتابة محكمة اإليرفع االستئناف بعريضة كتابية ممضاة من الطا - 

  .النظر في اآلجال المعمول بها لدى محاكم الحق العام

مـن مجلـة المرافعـات المدنيـة  130البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية مـن الفصـل تتضمن العريضة  - 

 .والتجارية

  :مهام كتابة المحكمة االستئنافية  )5

   .تسجيل االستئناف بدفتر خاص ستئنافيتولى كاتب محكمة اإل - 

دها بـــدفتر اإلســتئناف واســـتدعاء للجلســة التــي ستنشـــر فيهــا القضــية بعـــد تقييــ فــييســلم للمســتأنف وصـــال  - 

 .القضايا اإلستئنافية

 سـتئناف ثـم يقـوماإلمـن تـاريخ تلقـي مطلـب  يوما مدة خمسة عشر القضية يجب أن ال يتجاوز تاريخ نشر - 

 .ش. من م 202باستدعاء المستأنف ضده للجلسة المعينة طبقا ألحكام الفصل  الكاتب
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أصـدرت الحكـم بوقـوع االسـتئناف ويطلـب  يجب على الكاتب اثر ذلك أن يعلم حاال كاتب الدائرة الشغلية التـي - 

منــه توجيــه ملــف القضــية مــع نســخة إداريــة مــن الحكــم المطعــون فيــه إلــى كتابــة المحكمــة ثــم يتــولى إضــافته لملــف 

 .ين القاضي الذي سيتولى تحرير التقرير عند االقتضاءيعلت المحكمة القضية ويحيله على رئيس

ينيبــوا عـنهم شخصـا آخـر طبقـا ألحكـام الفصــل  أنبغيـرهم أو  يمكـن لألطـراف الحضـور بأنفسـهم أو االسـتعانة - 

 .من م ش 204

يمكن لألطراف تقديم جميع الملحوظات الكتابية التي من شانها أن توضح مستندات االستئناف وذلك بعد إنهاء  - 

 .نظير منها إلى الطرف اآلخر أو محاميه

  قاضي األسرة: الفقرة الثانية 

وحقيقيــة للعائلــة، تــّم إحــداث خطــة قاضــي األســرة وهــو قــاض مــن الرتبــة ايــة فعليــة ســعيا مــن المشــرع إلــى تحقيــق حم

الثانيــة يقــع تعينــه بمقتضــى أمــر وتكــون لــه إمكانــة عمــل خاصــة بمــا مــن شــأنه أن يــوفر لــه أكثــر مــا يمكــن مــن الظــروف 

ــ ة األطفــال المهــددين المالئمــة والمناســبة لإلضــطالع بمهامــه التــي أصــبحت علــى غايــة مــن األهميــة بإعتبــاره يتــولى حماي

  .وينظر في قضايا األحوال الشخصية وقضايا األسرة بصفة عامة

  :االطار القانونـي 

  .المتعلق  بإصدار مجلة حماية الطفل 9/11/1995المؤرخ في  1995لسنة  92القانون عدد 

  :تحديد مرجع نظر قاضي األسرة  (أ

  :مرجع النظر الحكمي  )1

  .طفل المهددينظر قاضي األسرة في وضعية ال

  :تعريف الطفل  -1-1

  .عمره اقل من ثمانية عشرة سنة ما لم يترشد بمقتضى أحكام خاصة شخصهو كل الطفل 
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  :تعريف التهديد  - 1-2

   .هو الحالة الصعبة التي تهدد سالمة الطفل البدنية أو المعنوية - 

  .يعود تقدير الحالة الصعبة التي يعيشها الطفل للقاضيو 

  :ت الصعبة بالخصوص تعتبر من الحاال •

  .فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه بدون سند عائلي - 

 .تعريض الطفل لإلهمال والتشرد - 

 .التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية - 

 .اعتياد سوء معاملة الطفل - 

 .استغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا - 

 .استغالل الطفل في اإلجرام المنظم - 

 .الله اقتصادياتعريض الطفل للتسول واستغ - 

  .عجز األبوين أو من يسهر على رعاية الطفل على اإلحاطة والتربية - 

  :مرجع النظر الترابي ) 2

  :مرجع النظر الترابي لقاضي األسرة هو عين مرجع نظر المحكمة االبتدائية التي بدائرتها  - 

  .مقر الطفل •

  .مقر أبويه أو مقدمه •

  .المكان الذي عثر عليه به •

  .يتخلى لفائدة أحد زمالئه إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك لقاضي األسرة أن -

  :تعهد قاضي األسرة  )ب
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  :التعهـد  أوجه) 1

  :كما يلي . م ح ط 51الفصل مقتضيات يتعهد قاضي األسرة حسب  - 

  : بمجرد مطلب صادر عن  -1-1 

 .قاضي األطفال •

 .النيابة العمومية •

 .مندوب حماية الطفولة •

 .تماعيالمصالح العمومية للعمل االج •

 .المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة •

  : رة ـــمباش -1-2

  .من تلقاء نفسه عند تفطنه أثناء مباشرته لعمله لوضعية طفل مهدد

  : عار ــــند اإلشــع -1-3

  ).من غير األشخاص المذكورين أعاله(بوضعية طفل مهدد مباشرة أمام قاضي األسرة 

  

  : طفالباحالة من قاضي تحقيق األ -1-4

  : مرحلة االستقراء والتدابير الوقتية) 2

الطفل المهدد بمرحلة استقرائية تختم إما بالتصـريح بـان ال وجـه للتعهـد أو بإحالـة الملـف علـى ب المتعلقة قضاياالتمر 

  :جلسة حكمية ويتم خالل هذه المرحلة 

  :جمع المعطيات والمعلومات وٕاجراء األبحاث  -2-1

  .ألسرةمباشرة من طرف قاضي ا •
فـي اجـل ال يتعـدى الشـهر يمكـن تمديـده مـن طـرف قاضـي األسـرة (عن طريق مندوب حماية الطفولة  •

  ).كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك
  .عن طريق السلط األمنية المختصة •

  : اتخاذ التدابير العاجلة الوقتية وٕاصدار األذون الالزمة  -2-2
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  :ية الطفل وذلك بـ يمكن لقاضي األسرة اتخاذ التدابير المالئمة لوضع - 

  .وضع الطفل بمؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة أو استشفائية أو لدى عائلة استقبال •

  ).يراجع شهريا(اإلذن بفصل الطفل عن عائلته بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة  •

فــاق نة فــي االاإلذن بإبعــاد الطفــل عــن عائلتــه ووضــعه تحــت نظــام الكفالــة مــع إلــزام أبويــه بالمســاهم •

  .عليه

  :يمكن لقاضي األسرة إصدار األذون الالزمة  -

  .اإلذن بعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطب النفساني •

  .اإلذن باالختبارات الضرورية لمعرفة حاجيات الطفل •

  : قرارات قاضي األسرة تنفذ فورا -2-3

  : يسهر قاضي األسرة على متابعة تنفيذ قراراته -2-4

قاضــي األســرة وضــعية األطفــال المــأذون بكفــالتهم باالســتعانة بمنــدوب حمايــة الطفولــة والمصــالح  يتــابع -2-5

  .والهيئات االجتماعية المختصة

  :المرحلة الحكمية ) 3

م ح ط  لكتابـــة المحكمـــة  51تنشـــر القضـــية بمجـــرد عريضـــة يقـــدمها أحـــد األطـــراف المـــذكورين بالفصـــل  - 

  ).دائرة األحوال الشخصية(اإلبتدائية 

 .إنابة المحامي غير وجوبية - 

ترسم القضية بكتابة المحكمة حين تقديمها بدفتر خاص بالطفولة المهـددة ويفـتح ملـف تقـع إحالتـه مباشـرة  - 

 .على قاضي األسرة الذي يتعهد حينا بالملف

 .المرافعات أمام قاضي األسرة سرية - 

 .يتولى قاضي األسرة سماع الطفل ووليه أو حاضنه أو مقدمه أو كافله - 
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 .يمكن إجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته - 

 .يتلقى قاضي األسرة مالحظات النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة - 

  : يختم قاضي األسرة المرحلة الحكمية باتخاذ إحدى الوسائل التالية  - 

  .إبقاء الطفل لدى عائلته  •

  .بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيههاإبقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة  •

  .إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسية   

  .وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى مؤسسة اجتماعية او تربوية مختصة •

 .وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم •

  فليقدر قاضي األسرة عند وضع الطفل تحت نظام الكفالة مساهمة الولي في اإلنفاق على الط •

  . ويعلم الصندوق االجتماعي المعني عند االقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل    

 

  :مرحلة التنفيذ والمتابعة  )ج

 .تنفيذ قراراته وأحكامه ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة قاضي األسرة يتابع - 

  

  .فورا بقطع النظر عن االستئناف قاضي األسرة تنفذ قرارات وأحكام - 

  :ة ــمراجعـال )د

  :، وتتّم المراجعة حسب اإلجراءات التالية أحكام قاضي األسرة قابلة للمراجعة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك

الطفـل  مـن أو أو من الحاضـن يقدم مطلب المراجعة إلى قاضي األسرة المختص من الولي أو من الكافل - 

  .المميز
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تقديمـه بعـد سـماع الطفـل المواليـة لعشـر يومـا  ينظر قاضي األسرة في مطلب المراجعـة فـي ظـرف خمسـة - 

وعنـــد  النيابـــة العموميـــة ومنـــدوب حمايـــة الطفولـــة مالحظـــات ممثـــلتلقـــي يووليـــه أو حاضـــنه أو مقدمـــه أو كافلـــه و 

 .اإلقتضاء محاميه

  .مراعاة لمصلحتهبالجلسة يمكن لقاضي األسرة أن يعفي الطفل من الحضور  - 
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  :ون ـطعـال )هـ

  .تنفذ فورا بقطع النظر عن الطعن فيهاأحكام قاضي األسرة  

  :القرارات والتدابير الوقتية  )1

  .التدابير الوقتية واألذون وقرارات المراجعة غير قابلة للطعن باي وجه من الوجوه

  :األحكـــام  )2

  .تهامراجع إلمكانيةللطعن  غير قابلةأحكام قاضي األسرة  :المبدأ 

  .عند الحكم بفصل الطفل عن عائلته تقبل الطعن باالستئناف : االستثناء

  .يرفع االستئناف أمام محكمة االستئناف - 

 .ام من تاريخ صدور الحكمجل االستئناف عشرة أيّ أ - 

 .تبت محكمة االستئناف في المطلب في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديمه - 

  .أحكام قاضي األسرة ال تقبل الطعن بالتعقيب

  :حماية الطفولة  بها مندوب تعهديالتي  على الملفات إشراف قاضي األسرة )د

  .يشرف قاضي األسرة على جميع الملفات المتعهد بها من قبل مندوب حماية الطفولة - 

شهري مـا  ملخصيجب على مندوب حماية الطفولة إعالم قاضي األسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن  - 

  . إليه اتلم يطلب قاضي األسرة إنهاء كامل الملف

   : مراقبة قاضي األسرة  لتعهد المندوب) 1

  : من قاضي األسرة يجب على مندوب حماية الطفولة الحصول على إذن عاجل

  .الستدعاء الطفل وأبويه لالستماع إلي أقوالهم - 

 .للدخول بمفرده أو مصطحبا إلى أي مكان يوجد به الطفل - 

  .التدابير الوقائية اتخاذو  الالزمة للقيام بالتحقيقات - 

  :مراقبته للتدابير االتفاقية ) 2
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  :األسرة رفع األمر إلى قاضي  ةلو يجب على مندوب حماية الطف

جـل عشـرين يومـا مـن تــاريخ أفــي  بخصـوص التــدبير المقتـرح علـى الطفـل وأبويـه عنـد عـدم حصـول اتفـاق - 

  .تعهده

  .عند نقض االتفاق من الطفل أو األبوين أو ممن له النظر على الطفل - 

  : للتدابير العاجلة ألسرةا يقاض مراقبة )3

  .يتخذ مندوب حماية الطفولة التدابير العاجلة المالئمة بعد اخذ إذن عاجل من قاضي األسرة - 

في حاالت الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة إخراج الطفل من المكان الموجـود بـه ووضـعه فـي   - 

الصــبغة االســتعجالية والضــرورية لهــذا مكــان آمــن تحــت مســؤوليته الشخصــية وعليــه الحصــول علــى إذن يقضــي ب

يمكــن تمديــدها لليــوم المــوالي إذا وافــق ذلــك يــوم عطلــة (التــدبير مــن قاضــي األســرة فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة 

 ).رسمية

إذا لــم يتعهــد قاضــي األســرة بالقضــية مــن حيــث ) فــي حالــة الخطــر الملــم(يســقط العمــل بــاإلذن القضــائي  -

 .   أيام جل ال يتجاوز الخمسةأاألصل في 

  قاضـي الضمـان اإلجتماعي : الفقرة الثالثة 

أرســى المشــرع مؤسســة قاضــي الضــمان اإلجتمــاعي فــي إطــار السياســة اإلجتماعيــة الراميــة إلــى العنايــة بكافــة فئــات 

فرضـــها التطـــور الـــذي شـــهدته أنظمـــة الضـــمان  متغيـــراتالمضـــمونين إجتماعيـــا وذلـــك بـــإقرار عديـــد اإلجـــراءات بنـــاء علـــى 

اعي فـــي القطـــاعين العـــام والخـــاص وٕارتفـــاع عـــدد المنتفعـــين بالتغطيـــة اإلجتماعيـــة وعـــدم إســـتجابة التشـــريع الســـابق اإلجتمـــ

  .رات اإلجتماعية واإلقتصاديةيلمتطلبات التغي

القـانون توحيـد اإلختصـاص فـي شـأن النزاعـات المتعلقـة مـن خـالل سـّنه هـذا التـي رسـمها المشـرع  األهداف أهمّ ومن 

  .اعي وتبسيط إجراءات التقاضي المتبعة في هذه المادةبالضمان اإلجتم
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كإجراء وجوبي لحسم النزاعات قبل النظر في أصل الـدعوى وجعـل  نيمبدأ الصلح بين المتقاضالتشريع الجديد أقر و 

وأحـــاط تنفيـــذ األحكـــام الصـــادرة فـــي مـــادة الضـــمان . تنفيـــذ علـــى المســـودةللاألجـــزاء مـــن الـــدعوى المعتـــرف بصـــحتها قابلـــة 

  .جتماعي والطعن فيها بإجراءات ميسرة حتى ال يحدث في التطبيق وضعيات ال يمكن تالفيهااإل

  :اإلطـار القانونـي

  .15/2/2003مؤرخ في  2003لسنة  15القانون عدد 

  :التركيبة ) أ

  .يقوم بوظيفة قاضي الضمان اإلجتماعي قاضي منفرد من الرتبة األولى ال تقل أقدميته عن خمس سنوات

  .رة تغيبه أو حصول مانع له يعين رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمةوفي صو 

  .ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة اإلبتدائية

  : اصـاإلختص )ب

  : اإلختصاص الحكمي )1

  : يختص قاضي الضمان اإلجتماعي بالنظر إبتدائيا ومهما كان المبلغ المطلوب في  •

ياكـــل المســـدية للمنـــافع اإلجتماعيـــة والجرايـــات المنصـــوص عليهـــا باألنظمـــة النزاعـــات التـــي تنشـــأ بـــين اله - 

  .القانونية للضمان اإلجتماعي في القطاعين العام والخاص وبين مستحقي المنافع اإلجتماعية والجرايات

 النزاعــات التــي تنشــأ بــين المــؤجرين أو اإلدارات التــي ينتمــي إليهــا األعــوان وبــين الهياكــل المســدية للمنــافع - 

 .اإلجتماعية والجرايات المنصوص عليها باألنظمة القانونية للضمان اإلجتماعي

النزاعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بــين مســتحقي المنــافع اإلجتماعيــة والجرايــات ومــؤجريهم أو اإلدارات التــي  - 

 .ينتمون إليها بخصوص التصريح باألجور أو خالص مساهماتهم في الضمان اإلجتماعي
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ضــــّد الهياكــــل المســــدية للمنــــافع اإلجتماعيــــة والجرايــــات المنصــــوص عليهــــا باألنظمــــة  الــــدعاوى المرفوعــــة - 

  يـــالقانونية للضمان اإلجتماعي من أجل استرجاع ما تّم قبضه من معاليم اشتراك دون وجه قانوني وف
 

صــور الحجــز معاينــة الــديون الراجعــة لهــا عــن المبــالغ المدفوعــة منهــا دون موجــب واســترجاعها بإســتثناء  الــدعاوى

 .والحاالت التي تقتضي استصدار بطاقات الجبر

 .جميع الصعوبات الّناشئة عن تنفيذ األحكام الصادرة في مادة الضمان اإلجتماعي - 

وتــدخل فــي اختصاصــه جميــع الــدعاوى العارضــة والفرعيــة والمعارضــة التــي تــدخل بطبيعتهــا  فــي نطــاق  - 

 .اختصاصه ويحكم فيها مع الدعوى األصلية

الئيا في المطالب المتعلقة بتسليم الوثائق الالزمة إلستحقاق المنافع اإلجتماعية والجرايـات تطبيقـا وينظر و  - 

  .لألحكام القانونية

يخـــرج عـــن اختصـــاص قاضـــي الضـــمان اإلجتمـــاعي النظـــر فـــي دعـــاوى تجـــاوز الســـلطة التـــي هـــي مــــن  •
مــن إختصــاص قاضــي الناحيــة إختصــاص القضــاء اإلداري، ودعــاوى حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة التــي هــي 

  .وكذلك النزاعات المتعلقة باألنظمة اإلتفاقية أو اإلختيارية التكميلية مثل نظام التأمين الجماعي أو التعاونيات
  :اإلختصاص الترابي ) 2

ترفــع النزاعــات التــي تنشــأ بـــين الهياكــل المســدية للمنــافع اإلجتماعيـــة والجرايــات ومســتحقيها أمــام قاضـــي  - 

  .تماعي الذي يقع بدائرته المقر األصلي أو المختار لهؤالء األخيرينالضمان اإلج

ترفــع النزاعــات التــي تنشــأ بــين المــؤجر أو اإلدارات والهياكــل المســدية للمنــافع اإلجتماعيــة والجرايــات أمــام  - 

 .قاضي الضمان اإلجتماعي الذي يقع بدائرته المقر األصلي أو الفرعي للمطلوب

ــ -  ين مســتحقي المنــافع اإلجتماعيــة والجرايــات والمــؤجرين أو اإلدارات أمــام قاضــي ترفــع النزاعــات الواقعــة ب

 .الضمان اإلجتماعي الذي يقع بدائرته مكان إنجاز العمل أو مقر مستحقي المنافع والجرايات

ينظـــر قاضـــي الضـــمان اإلجتمـــاعي الـــذي يوجـــد بـــدائرة اختصاصـــه مكـــان التنفيـــذ فـــي جميـــع الصـــعوبات  - 

 .ن األحكام الصادرة في مادة الضمان اإلجتماعيالتنفيذية الناشئة ع
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  :إجراءات رفع الدعوى ) ج
  :طريقة رفع الدعوى ) 1

بتصــريح شــفاهي يتلقـــاه كاتــب المحكمــة الـــذي يحــرر فــي شـــأنه تقريــرا يتضــمن هويـــة األطــراف وموضـــوع  - 

  .الدعوى وطلبات العارض
 .بمطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة المحكمة - 

 .لوصولبتوجيه مكتوب مضمون ا - 

  .بوثيقة إلكترونية موثوق بها  - 

  :تقييد الدعوى ) 2

  .ترسم القضية وجوبا يوم تلقي المطلب بالدفتر الخاص بها - 

 .يقدم المطلب إلى قاضي الضمان اإلجتماعي لإلذن بتعيين الجلسة الصلحية واستدعاء األطراف إليها - 

 15وصـول مـع اإلعـالم بـالبلوغ قبـل يستدعي كاتب المحكمة الطرفين للموعد المعين بمكاتيب مضمونة ال - 

 .يوما من تاريخ الجلسة على األقل

  

  :مالحظــــــة 

يمكن لقاضي الضمان اإلجتماعي في حالة التأكد أن يأذن باستدعاء األطراف بواسطة عدل منفذ للحضور لديه فـي 
  .اءأجل يقل عن األجل المذكور أو حتى من ساعة إلى أخرى ويقع التنصيص على ذلك باإلستدع

  :مراحل النظر في الدعوى ) 3

  :الطور الصلحي * 

قبل النظر في أصل الدعوى على قاضي الضـمان اإلجتمـاعي أن يجـري محاولـة صـلح بـين الطـرفين فـي  - 

  .حجرة الشورى
  .يحَرر في الصلح محضر يمضيه القاضي وكاتب المحكمة واألطراف - 

   : مالحـــــظة

ن بمحضــر يمضــيه القاضــي والكاتــب واألطــراف المعنيــة أجــزاء الــدعوى غيــر المتنــازع فــي صــحتها تضــمّ  - 

  .تكون له قيمة حكم قابل للتنفيذ على المسوّدة
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إذا لـــم يحضـــر المـــدعي أو وكيلـــه فـــي الجلســـة الصـــلحية بعـــد بلـــوغ اإلســـتدعاء إليـــه بصـــفة قانونيـــة تطـــرح  - 

 .القضية

لقـانون الجـاري بـه يجب على الوكيل إذا حضر الجلسة الصلحية أن يكون مصحوبا بتوكيـل خـاّص وفـق ا - 

  .العمل

  :الطور الحكمي * 

  .ال تحال للطور الحكمي إّال أجزاء الدعوى المتنازع في صحتها - 

جلسـات قاضـي الضـمان اإلجتمـاعي علنيـة ولألطـراف الحضـور شخصـيا أو تكليـف محـام أو وكيـل طبــق  - 

 .القانون، وبالنسبة للذوات المعنوية يمكنها توكيل من ينوبها للحضور بالجلسة

ا لم يحضر المدعي أو من ينوبه بالجلسة ينظر قاضي الضـمان اإلجتمـاعي فـي الـدعوى بنـاء علـى مـا إذ - 

 .توفر لديه من وثائق

إذا لم يحضر المطلوب بعـد بلـوغ اإلسـتدعاء إليـه بصـفة قانونيـة يتواصـل النظـر فـي الـدعوى كمـا لـو كـان  - 

 .حاضرا

ن تأذن بإدخال الغيـر فـي القضـية مـع مراعـاة يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الطرفين أ - 

 .نفس اآلجال المذكورة

  يمكن لمستحقي المنافع االجتماعية والجرايات االنتفاع باإلعانة العدلية 

  :طــرق الطعــن ) د

  :اإلستئــــناف ) 1 

  .يقع اإلستئناف أمام المحكمة اإلبتدائية - 

 .حكم كما يجب للمحكوم عليهيوما من تاريخ بلوغ اإلعالم بال 20أجل اإلستئناف   - 
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ويرفــع اإلســتئناف بمطلــب يحــرره الطــاعن أو محاميــه أو وكيلــه إلــى كتابــة المحكمــة اإلســتئنافية ومشــتمل  - 

 .على جميع البيانات المتعلقة باألطراف والحكم المطعون فيه وأسباب الطعن مع المؤيدات

 .اّص يسجل كاتب المحكم اإلستئنافية مطلب اإلستئناف حاّال بدفتر خ  - 

 .يسجل كاتب المحكم اإلستئنافية مطلب اإلستئناف حاّال بدفتر خاّص   - 

 .يقدم وصال في ذلك لمقدم المطلب  - 

يتولى إعالم كتابة المحكمة التي أصـدرت الحكـم بوقـوع اإلسـتئناف ويطلـب منهـا توجيـه ملـف القضـية مـع  - 

 .يوما 15نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه في أجل ال يتجاوز 

رود الملف يتـولى الكاتـب تضـمينه بـدفتر خـاّص ويحيلـه إلـى رئـيس المحكمـة فـي أجـل ال يتجـاوز بمجرد و  - 

 .أّيام لإلذن بنشره بالجلسة 10

أّيـــام قبـــل موعـــدها بمكتـــوب مضـــمون  8يتـــولى الكاتـــب اســـتدعاء األطـــراف للجلســـة فـــي أجـــل ال يقـــل عـــن  - 

 .الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 .نف ضّده بنظير من مطلب الطعن وأسبابهيرفق اإلستدعاء الموجه إلى المستأ - 

أّيـام عـن موعـد إنعقادهـا ويسـتدعى لهـا  8أجل الحضور بالجلسة المعينة لها القضية يجـب أن اليقـل عـن  - 

 .األطراف من طرف كاتب المحكمة الـذي يتعين عليه توجيه نظيرا من مطلب الطعن وأسبابه إلى المستأنف ضده

 .المستوجبة عن الطعن باإلستئنافالمستأنف معفى من تأمين المبالغ  - 

) 4/1(االستئناف ال يعطـل تنفيـذ األحكـام الصـادرة عـن قاضـي الضـمان االجتمـاعي باسـتثناء مـا تجـاوز منهـا ربـع 

المبــالغ المســتحق بعنــوان رأس مــال عنــد الوفــاة ومتخلــدات الجرايــات فيمــا زاد عــن الســنة والمبــالغ التــي ليســت لهــا 

  .صبغة معاشية

  :مالحـــــظة 
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طلب تعطيل تنفيذ األحكـام الصـادرة عـن قاضـي الضـمان اإلجتمـاعي ممكـن وفـق األحكـام المنصـوص عليهـا بمجلـة 

من قانون مؤسسة قاضي  10المرافعات المدنية والتجارية في المادة اإلستعجالية وحسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 

  .الضمان اإلجتماعي

محكمــة إعــالم األطــراف بــه خــالل األربعــة أّيــام المواليــة للتصــريح بموجــب عنــد الحكــم بتعطيــل التنفيــذ يتــولى كاتــب ال
  .رسالة مضمونة الوصول

  

  :الــــتعقيب ) 2

تقبل الطعن بالتعقيب األحكام الصادرة عن المحاكم اإلبتدائية بوصفها محكمة إستئناف ألحكام قاضي  - 

 .حسب إجراءات محاكم الحق العام الضمان اإلجتماعي

 

  :القاضي المكلـف بتوزيـع األمـوال وتـرتيب درجـة الدائنيـن : ة الفقرة الرابع

  :وال ـاألمع ـي توزيـــف )أ

  :ثمن المبيع  تأمين )1

إذا لم يتفق الدائنون على توزيع األموال بالتراضي فيما بينهم في ظرف ثالثين يوما من وقوع البيع أو من يوم إعالم 

فـي ظـرف ثمانيـة أيـام المواليـة النتهـاء اجـل الشـهر أن يـؤمن المـال بصـندوق  المعقول تحت يده يجـب علـى مـن بيـده المـال

  . الودائع واالمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين

ويجب عليه أن يبين في طلب التامين أسماء وألقاب ومهن ومقرات جميـع الـدائنين العـاقلين أو الـذين اعترضـوا علـى 

  .موال المعقولة توقيفياالمتحصل من البيع أو األ

  :تقديم طلب التوزيع  )2
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لكل معني إذا تم تامين المال أن يطلب توزيعـه وذلـك بتقديمـه عريضـة لكاتـب المحكمـة االبتدائيـة التـي بـدائرتها مقـر 

وترفــق هــذه العريضــة بشــهادة مــن صــندوق الودائــع . المطلــوب مــع انابــة محــام يكــون مكتبــه قانونــا المقــر المختــار للطالــب

االمائن يبين بها مبلغ التامين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك أسماء وألقاب ومهـن ومقـرات المـدين وجميـع الـدائنين المصـرح و 

  .بهم في طلب التامين

  :تقييد العريضة  )3

  .يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد لذلك والخاص بتوزيع األموال

  .الل األربع والعشرين ساعة على الحاكم المكلف بالتوزيعويعرض كاتب المحكمة تلك العريضة خ

  :اإلذن بافتتاح إجراءات التوزيع  )4

  .يصدر القاضي المكلف بالتوزيع قرارا يأذن فيه بافتتاح إجراءات توزيع المال المؤمن

  :إجراءات اإلشهار الواجبة على كاتب المحكمة  )5

اليــة لصــدور إذن الحــاكم المكلــف اإلعــالن علــى افتتــاح اإلجــراءات يتــولى كاتــب المحكمــة خــالل الثمانيــة أيــام المو   

  .بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك ببهو المحكمة وبالنشر بالرائد الرسمي

  :التنبيه على الدائنين  )6

يتولى كاتب المحكمة في نفس اجل الثمانية أيـام إنـذار الـدائنين المعينـين بعريضـة طلـب التوزيـع بمقتضـى مكاتيـب   

ضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بان عليهم تقديم حجج دينهم في بحر الثالثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسـمي أو م

  .وٕاّال سقط حقه في المشاركة من تاريخ اتصالهم بالمكتوب المضمون الوصول

  :تحرير الئحة التوزيع  )7

ضـاء اجـل تقـديم الحجـج مـن طـرف الـدائنين الئحـة توزيــع يحـرر القاضـي المكلـف بـالتوزيع خـالل الشـهر المـوالي النق

  :التي يجب أن تنص على 
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  .مقدار األموال المراد توزيعها ومصدرها - 

 .تاريخ وعدد وصل التامين - 

 .ت.م.م.مــن م 467و  466القيام باإلجراءات التي اقتضاها الفصـالن  - 

 .مطالب المحاصة المقدمة - 

 .أسباب التفضيل عند االقتضاءالمبلغ الممنوح لكل دائن محاص مع بيان  - 

  :اإلعالم بالئحة التوزيع  )8

يتولى كاتب المحكمة في الثمانية أيام المواليـة لتحريـر الئحـة التوزيـع توجيـه مكاتيـب مضـمونة الوصـول مـع اإلعـالم 

وكــذلك إلــى  بــالبلوغ إلــى الــدائنين الــذين ابــدوا رغبــتهم فــي المشــاركة فــي توزيــع األمــوال المحاصــين مــنهم وغيــر المحاصــين

المدين ينذرهم فيها بان عليهم االطالع علـى الئحـة التوزيـع وٕابـداء مـالهم مـن معارضـات بواسـطة محـام فـي اجـل شـهر مـن 

  .وٕاّال السقط حقهم في المعارضة تاريخ اتصالهم بالمكتوب

  :تحرير محضر تسوية نهائية  )9

م الالئحــة المــذكورة ويحولهــا إلــى محضــر تســوية إذا لــم تقــع المعارضــة فــي الئحــة التوزيــع فــان القاضــي المكلــف يخــت
  .نهائية في الثمانية أيام الموالية النقضاء آجال المعارضة

  .وجه الطعنأومحضر التسوية النهائية غير قابل ألي وجه من 
  

  

  :ثر المعارضة على الئحة التوزيع إالتقرير  )10

الملف مصـحوبا بتقريـر علـى المحكمـة فـي الثمانيـة  القاضي المكلف يحيل نّ إإذا وقعت معارضة في الئحة التوزيع ف

  .أيام الموالية النقضاء آجال المعارضة

جل االستئناف ابتداء من أوتبت المحكمة خالل الثالثين يوما الموالية بحكم واحد في المعارضة وفي التوزيع ويجري 

  .صدور هذا الحكم
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  :االستدعاء للجلسة  )11

معنية ثمانية أيام على األقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع اإلعالم كاتب المحكمة األطراف ال ييستدع

  .بالبلوغ

  .وينص كاتب المحكمة االبتدائية بدفتره في صورة استئناف الحكم على قرار محكمة االستئناف وتاريخه

المـائن فـي ظـرف يوجه كاتب المحكمة مضمونا من محضر التسـوية النهائيـة أو مـن الحكـم إلـى صـندوق الودائـع وا 

اتصال القضاء يكون مصـحوبا بجـدول المحاصـة وبتـراخيص بالـدفع باسـم كـل دائـن محـاص  قوة عشرة أيام من إحرازه على

  .وكذلك باسم المدين إذا بقي جزء من الثمن موقع عليه من وكيل الجمهورية
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  :المصاريف  )12

  .تدرج هذه المصاريف باالمتياز على بقية الديونسبقها الطالب وٕاال فأحرص األطراف و يمصاريف إجراءات التوزيع 

  : دائنينـات الــترتيب درج )ب

  : إجراءات رفع الطلب  )1

فـي صــورة التفويـت فــي عقــار مسـجل وكــان هنـاك دائنــون مرســمون فـان لكــل معنـي أن يقــدم بعــد ترسـيم البيــع بالرســم 

  .دائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهمالعقاري وتامين الثمن بصندوق الودائع واالمائن طلبا في ترتيب ال

 تقدم العريضة لكتابة المحكمة االبتدائية بمكـان العقـار بواسـطة محـام وترفـق بكشـف فـي الترسـيمات المتعلقـة بالـديون

ســم العقــاري الملكيــة العقاريــة مــع بيــان أســماء الــدائنين وألقــابهم ومهــنهم ومقــراتهم وشــهادة ترســيم البيــع بالر  إدارة مــن مســّلم

  .وشهادة من صندوق الودائع واالمائن في المبلغ المؤمن وسببه وتاريخه وعدده

  :ترسيم القضية  )2

يرســـم كاتـــب المحكمـــة هـــذه العريضـــة بـــدفتر ترتيـــب الـــدائنين ويعرضـــها خـــالل األربـــع والعشـــرين ســـاعة علـــى الحـــاكم 

  .المكلف

  :افتتاح إجراءات الترتيب  )3

  .يقضي بافتتاح إجراءات الترتيب والتوزيع يصدر الحاكم المكلف قرارا

  :إجراءات اإلشهار الواجبة على كاتب المحكمة  )4

يتولى كاتب المحكمة خالل الثمانية أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف بافتتاح إجراءات الترتيب بقصد التوزيع 

  .تعليق مضمون من القرار ببهو المحكمة ونشره بالرائد الرسمي
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  :لتنبيه على الدائنين المرسمين ا )5

جـل الثمانيـة أيـام إنـذار الـدائنين المرسـمين بمقتضـى مكاتيـب مضـمونة الوصـول مـع أيتولى كاتب المحكمة في نفـس 

اإلعالم بالبلوغ بوجوب تقديم حجج دينهم لكتابة المحكمة بواسطة محام خالل الثالثين يوما مـن اتصـالهم بهـذا اإلنـذار وٕاال 

  .لمشاركة في هذا الترتيبسقط حقهم في ا

  :تعيين االجتماع بالدائنين  )6

جل تقديم الدائنين لحجج ديونهم يأذن الحاكم المكلف بعقـد اجتمـاع فـي اجـل أفي بحر الثمانية أيام الموالية النقضاء 

  .أقصاه شهر قصد الوصول إلى اتفاق على كيفية التوزيع

  :االستدعاء لالجتماع )7

ـــر يتـــولى كاتـــب المحكمـــة ثما ـــدائنين غي ـــدائنين المرســـمين وال ـــاريخ االجتمـــاع اســـتدعاء ال ـــى األقـــل قبـــل ت نيـــة أيـــام عل

المرسـمين الــذين تقـدموا بطلــب محاصـة والبــائع والمشـتري أو إذا كــان األمـر يتعلــق ببيـع عــدلي القـائم بــالتتبع والمعقـول عنــه 

  .له وذلك بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ والمبتت

  :تحرير محضر االتفاق على التوزيع ) 8

إذا حصـــل االتفـــاق علـــى التوزيـــع فـــان القاضـــي المكلـــف يحـــرر فـــي شـــانه محضـــرا يمضـــيه حـــاال جميـــع المعنيـــين أو 

  .وجه الطعنأمحاموهم ويكون هذا المحضر غير قابل ألي وجه من 

  :إحالة الملف على المحكمة ) 9

اريخ عقـد االجتمـاع بالـدائنين فـان القاضـي المكلـف يحيـل الملـف إذا لم يحصل االتفاق في اجـل ثالثـين يومـا مـن تـ  

  .على المحكمة مصحوبا بتقرير خالل الثمانية أيام الموالية النقضاء ذلك األجل

  .وتبت المحكمة خالل الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع  
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  .جل االستئناف ابتداء من صدور هذا الحكمأويجري   

  :اء للجلسة االستدع )10

يستدعي كاتب المحكمة األطراف المعنية ثمانية أيام على األقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع اإلعالم 

  .بالبلوغ

ن كاتــب المحكمــة االبتدائيــة يــنص بــدفتره علــى جميــع اإلجــراءات المتعلقــة بالقضــية إوفــي صــورة اســتئناف الحكــم فــ   

  .كتابيا كاتب المحكمة المذكورة اإلستئنافية التي يتولى إعالمه بها

  :تحرير جدول المحاصة والتراخيص بالدفع  )11

يوجه كاتب المحكمة مضمونا من محضر االتفاق أو من الحكم إلى صندوق الودائع واالمائن في ظرف عشرة أيام مـن   

   .محاصإحرازه على قوة اتصال القضاء يكون مصحوبا بجدول المحاصة وتراخيص بالدفع باسم كل دائن 

  

  : التجاري توزيع ثمن بيع األصلالقاضي المكلف ب: الخامسة  الفقرة

  :تأمين ثمن المبيع  *

إذا حدد ثمن المبيع نهائيا بالنسبة لجميع عناصر األصل التجاري ولم يحصل االتفاق بين الدائنين على توزيع الثمن 

ي ظـرف خمسـة عشـر يومـا مـن هـذا التنبيـه تـامين الجـزء بالتراضي وجب على المشتري بعد التنبيه عليه من أحد الدائنين ف

  .المستحق األداء من الثمن بصندوق الودائع واألمانات

  :تقديم طلب التوزيـع * 

يودع المشتري أو البائع أو أي دائن بكتابة المحكمة نظيـرا مـن شـهادة التـأمين وبيانـا للمعارضـات المعلنـة  - 

  .ريله وكشفا للقيود الموظفة على األصل التجا
يقدم طلبـه اثـر ذلـك إلـى الـرئيس الـذي يعـين قاضـيا إلحضـار الـدائنين لديـه ويسـمي لـه محافظـا لمسـاعدته  - 

 .عند االقتضاء
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إذا لم يقم المشتري بدفع ما عليه وٕايداع ما يلزمه من المؤيـدات سـواء بصـندوق الودائـع واألمانـات أو بـين  - 

ك بجميـع الوسـائل القانونيـة ولـو أدى بـه األمـر إلـى أن يدي المحافظ فيكون من واجب هذا األخير إرغامـه علـى ذلـ

 .يطلب من القاضي اإلذن ببيع األصل التجاري 

  :افتتاح التوزيـع  إجراءات* 

يتــولى القاضــي المكلــف فــي ظــرف خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ إيــداع الحجــج بكتابــة المحكمــة تعيــين  -

  .محاصةاليوم الذي يجب فيه على الدائنين تقديم طلباتهم في ال

  :استدعاء األطراف لحضور االجتماع *

يقوم الكاتب باستدعاء كل من البائع والمشتري والدائنين للحضور بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مـع  - 

  .اإلعالم البلوغ

  :يجب أن يتضمن االستدعاء البيانات التالية  - 

 .نوع األصل التجاري الذي يتعين توزيع ثمنه وموقعه •

  .كل واحد منهما جاري القديم ومالكه الجديد ولقبيهما ومقرإسم مالك األصل الت •

  .مقدار المبلغ المعد للتوزيع واليوم والساعة ومكان االجتماع •

  .قائمة مختصرة مشتملة على المعارضات والتقاييد •

لزوم الحضـور لـدى القاضـي وٕايـداع طلـب المحاصـة بـين يديـه مرفوقـا بـالحجج المؤيـدة لـه مبينـا بـه المحـل  •

  .بدائرة المحكمة المختار

  .التنصيص على أن الدائنين الذين لم يدلوا بطلبهم في المحاصة لن يشملهم التوزيع •

  .يوجه االستدعاء قبل موعد االجتماع بعشرين يوما على األقل -   



  

  

  

  

  

68

  

  :سير االجتمـــاع * 

إيـداع الحجـج يجب أن ينعقد االجتماع خالل ثالثين يوما على األقل وستين يوما على األكثر من تاريخ   - 

  .بكتابة المحكمة

يمكــن لكـــل دائــن وٕان لـــم يكــن معارضـــا أو مقيــدا فـــي بحــر المـــدة المــذكورة أن يقـــدم لكتابــة المحكمـــة مـــع   - 

اإلدالء بالمؤيدات طلبا بالمحاصة يتضمن بيـان مقـره المختـار بـدائرة المحكمـة ويمكـن لـه أن يسـلم حججـه للقاضـي 

 .أثناء االجتماع على األكثر

عينه يي المكلف اجتماع الدائنين ويمكن له متى رأى فائدة في ذلك االستعانة بالمحافظ الذي يرأس القاض  - 

 .له رئيس المحكمة لتحرير قائمة التوزيع وٕاجراء أي عمل من أعمال التوزيع

يحــرر القاضــي المكلــف فــي اليــوم المعــين محضــرا بحضــور األطــراف ويتســلم طلبــات المحاصــة والحجــج   - 

  .عاء الدائنين المقيدين أو المعارضينويضمن به وقوع استد

  .يتلقى مالحظات األطراف الحاضرين أو وكالئهم  - 

 . يصرح بسقوط حق الدائنين الذين لم يدلوا في األجل بما وجب عليهم للدخول في المحاصة  - 

  :تحرير الئحة التوزيـــع * 

بالمحاصة فـي توزيـع الـثمن  إذا حصل االتفاق أثناء االجتماع على كيفية التوزيع يحرر القاضي محضرا  - 

  .بالتراضي

فــي صــورة عــدم حصــول اتفــاق علــى التوزيــع يتــولى القاضــي إيــداع الئحــة التوزيــع بكتابــة المحكمــة خــالل   - 

 .خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع
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  :اإلعالم بالئحة التوزيـــع * 

يـه بواسـطة رسـائل مضـمونة الوصـول مـع التنببيقوم كاتب المحكمة في أجل أقصـاه  ثمانيـة أيـام مـن إيـداع الالئحـة  

بأن لهم أجال قدره خمسة عشر ، البائع والمشتري في المقر المختار بالعقدو  على الدائنين في مقرهم المختار اإلعالم بالبلوغ

 ،يوما لإلطالع بكتابة المحكمة وبدون مصاريف على الئحة التوزيع ومطالـب المحاصـة والحجـج المرفقـة بهـا وإلبـداء مـالهم

  . من وجوه المعارضة في مشروع التوزيع ،عند اإلقتضاء

  :المعارضة على الئحة الدائنين * 

  .همؤ ن المعارضات في أسفل الئحة التوزيع ويوقع عليها أصحابها أو وكالتضمّ  -  

إذا لم تظهـر أيـة معارضـة مـن أحـد الـدائنين الطـالبين أو البـائع أو المشـتري بعـد أجـل خمسـة عشـر يومـا   - 

 .سوية نهائية بحكم القانون وٕان لم يحضر البائعتصبح الت

تطرح المصاريف القضائية باإلمتياز ويصرح القاضي بإلغاء التقاييد والمعارضات المتسلطة على المبالغ   - 

المعـدة للتوزيـع ويــأذن أيضـا بتسـليم جــداول المحاصـة للـدائنين المســتأثرين الـذين يجـب دعــوتهم مـن كاتـب المحكمــة 

  .م أنصبائهملتسلّ 

تحريـــر تســـوية وقتيـــة بـــإجراء توزيـــع جزئـــي لصـــالح أحـــد  -ولـــو كانـــت هنـــاك معارضـــة  -يجـــوز للقاضـــي  - 

 .الدائنين إذا كانت له األولوية على غيره ولم يقم نزاع بشأن درجته في الترتيب أو مبلغ دينه

عارضات إذا وقعت معارضة في الئحة التوزيع وجب على القاضي أن يودع بكتابة المحكمة تقريرا في الم - 

  .في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية النقضاء األجل الممنوح لألطراف إلبداء معارضتهم ويحيلهم إلى المحكمة
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  :اإلحالة على المحكمــة * 

يقوم الكاتب بإعالم األطراف بموعد الجلسة ثمانية أيام على األقل قبل انعقادها بواسـطة رسـائل مضـمونة  - 

  .لمعين منهم بمطالب المحاصةا الوصول وذلك بمقرهم المختار

إذا وقـع الطعــن باإلســتئناف فــي األحكــام الصــادرة فـي المعارضــات تتــولى محكمــة اإلســتئناف الفصــل فيهــا  - 

 .خالل شهر من تاريخ التصريح بالحكم اإلبتدائي

 يجب على القاضي المكلف في الثمانية أيام المواليـة ألجـل اإلسـتئناف أو إذا وقـع إسـتئناف ففـي الثمانيـة  - 

أن يحرر قائمة نهائية بترتيب الـديون التـي شـملتها المحاصـة أصـال  ،أيام التي تلي تاريخ صدور الحكم اإلستئنافي

ثــم يقــوم بإلغــاء التقاييــد والمعارضــات المتســلطة علــى المبــالغ المعــدة للتوزيــع ويــأذن بتســـليم  ف،وفــوائض ومصــاري

 .كمة لتسلم أنصبائهمجداول المحاصة للدائنين الذين يجب دعوتهم من كاتب المح

  .أجل القيام بالتعقيب يبتدئ من تاريخ صدور الحكم اإلستئنافي  - 

  :تسليم جداول الترتيب في المحاصة * 

تســلم الجــداول مــن صــندوق الودائــع واألمانــات بالنســبة للمبــالغ المؤمنــة لديــه ومــن المحــافظ بالنســبة إلــى المبــالغ التــي 

  .الدائنين ترتيب سب درجاتهم في ترتيب حقوقهم المعترف لهم بها في قائمةيجب عليه قبضها ودفعها للدائنين على ح
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  القسم الثالث

  القضاء المجلسي لدى المحكمة اإلبتدائية
شـاط المحكمـة اإلبتدائيـة إذ ينظـر فـي جـّل اإلختصاصـات نلسي مكانة رئيسـية  فـي جيحتل القضاء الم

  .ليهاإالموكولة 

  :شخصيـة األحـوال ال :األولى الفقرة 

يشــمل نظــر المحكمــة اإلبتدائيــة فــي مــادة األحــوال الشخصــية كــل مــا لــه عالقــة بحالــة األشــخاص وأهليــتهم وخاصــة 

النزاعـــات المتعلقـــة بـــالزواج والطـــالق والنفقـــة المشـــمولة فـــي قضـــايا الطـــالق والحضـــانة والواليـــة والنســـب والميـــراث والحجـــر 

  .ألطفال المهملين ومجهولي النسبوالوصية والهبة والتقاديم وٕاسناد لقب عائلي ل

  :إجراءات عامة ) أ

تنشـــر القضـــية بصـــفة مجانيـــة بمجـــرد عريضـــة يقـــدمها المعنـــي بـــاألمر شخصـــيا أو مـــن يمثلـــه لكتابـــة  - 

  .المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرتها مقر المطلوب

 .إنابة المحامي غير وجوبية - 

  .م لترسيم القضايا وكذلك بدفتر المراقبةتقيد القضية حين تقديمها لكتابة المحكمة بالدفتر العا - 

  :إجراءات خاصة بدعوى الطالق ) ب

تعتبر قضايا الطالق من أهم قضايا الحالة الشخصية بالنظر لحجمها واإلجراءات الخاصة بها وتمر قضـية الطـالق 

  :بمرحلتين 
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  :الطـور الصلحي  )1
  .يبذل قاضي األسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين - 

 .يوما عند وجود إبن قاصر أو أكثر 30ثالث جلسات صلحية تفصل الواحدة عن األخرى تعقد  - 

إذا لــم يحضــر المــدعى عليــه ولــم يبلــغ اإلســتدعاء لشخصــه فــان قاضــي األســرة يؤجــل النظــر فــي القضــية  - 

 .ويستعين بمن يراه إلستدعاء المعني باألمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه

ألسرة في هذا الطور ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين والنفقة يتخذ قاضي ا - 

والحضانة وزيارة المحضون، ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركهـا كـال أو بعضـا مـا لـم تتعـارض ومصـلحة 

 .األبناء القصر

مــن طــرف قاضــي األســرة مــا لــم يصــدر تنفــذ القــرارات الفوريــة علــى المســودة وال تكــون قابلــة إال للمراجعــة  - 

 .الحكم في األصل

م ا  32الفصـل "إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ االستدعاء إلـى الطـرف اآلخـر يعاقـب بالسـجن مـدة عـام 

  ".ش

  :الطور الحكمي  )2

صـار هـذه تقضي المحكمة ابتـدائيا فـي الطـالق بعـد فتـرة تأمـل تـدوم شـهرين قبـل طـور المرافعـة، ويجـوز للقاضـي اخت

  .اإلجراءات في حاالت الطالق بالتراضي ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة األبناء

  :الطعن في حكم الطالق )3

يقدم مطلب اإلستئناف للحكم القاضي بإيقاع الطالق إلى كاتب المحكمة التي أصدرته بواسطة محـام فـي  - 

  .من قانون الحالة المدنية 41أجل شهر من صدوره وفقا للفصل 
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تــب المحكمــة بــدفتر اإلســتئناف مــا إذا كــان الطعــن مســلطا علــى الحكــم برمتــه أو علــى فــرع مــن يضــمن كا - 

فروعــه فقــط دون تعلقــه بمبــدأ الطــالق حتــى يتســنى التأكــد مــن إحــرازه علــى قــوة اتصــال القضــاء وتوجيــه اإلعالمــات 

 .بالطالق عند اإلقتضاء

قبــول عريضـة اإلســتئناف، مـا لــم تكــن  يتعـين علــى الكاتـب المكلــف بتلقــي مطلـب اإلســتئناف اإلمتنـاع مــن - 

مشفوعة بما يفيد تأمين الخطية وقدرها عشرون دينارا أو حصوله علـى اإلعانـة العدليـة حسـب مقتضـيات الفصـلين 

 .م م م ت 131و  130

 

  :توجيه اإلعالم بالحكم  )4

لحالـــة المدنيـــة يتعـــين علـــى كاتـــب المحكمـــة توجيـــه اإلعـــالم بـــالحكم المحـــرز علـــى قـــوة اتصـــال القضـــاء لضـــابط ا - 

  . دنانير 10المعني باألمر، باعتبار مكان والدة الطرفين، في ظرف عشرة أيام وٕاال يتعرض لخطية قدرها 

  .تضمن اإلعالمات بالطالق بدفتر خاص - 

  : إجراءات خاصة بقضايا إسناد لقب عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسب  -ج

العادية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية من حيث رفعها إال أن المشرع تخضع هذه النوعية من القضايا لإلجراءات 

لسنة  51خصها بإجراءات استثنائية من جهة آجال الطعن في االحكام الصادرة فيها وكيفية رفعه حسبما جاء بها القانون عدد 

المتعلق بإسناد لقب  28/10/1998مؤرخ في ال 1998لسنة  75المنقح لبعض أحكام القانون عدد  7/7/2003مؤرخ في  2003

  :عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسب وٕاتمامها، والمتمثلة في 

  .شهر من تاريخ صدور الحكم :آجال الطعن  )1

 .يقدم مطلب الطعن إلى كتابة المحكمة االبتدائية التي أصدرت الحكم :رفع مطلب الطعن  )2

  :النزاعات الجبائية  :الثانية الفقرة 

  :اإلطار القانوني 
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المتعلق بإصدار مجلّـة الحقـوق واإلجـراءات الجبائيـة المـتّمم  9/8/2000المؤرخ في  2000ـدد لسنة 82القانون عـ -

  .والمتعلق بتيسير اإلجراءات الجبائية 8/1/2002المؤرخ في  2002لسنة  1بالقانون عدد 

عّلق بتنقيح بعـض أحكـام مجلـة الحقـوق واإلجـراءات المت 2006مارس  6المؤرخ في  2006ـدد لسنة 11القانون عـ -

  .الجبائية

فقــد . يهــدف هــذا التشــريع إلــى دعــم اآلليــات القانونيــة للرفــع مــن مردوديــة المنظومــة الجبائيــة وتحقيــق العدالــة الجبائيــة

اإلعتراض علـى أرسى بموجبه المشرع قاعدة التقاضي الجبائي على درجتين لدى محاكم الحق العام في الدعاوى المتعلقة بـ

مصــلحة  قــرارات التوظيــف اإلجبــاري أو باســترجاع األداء،  وكــّرس مبــدأ الصــلح الوجــوبي قبــل البــت فــي أصــل الــدعوى بــين

مقـّرا إمكانيـة إجـراء الصـلح مـع اإلدارة بخصـوص المخالفـات الجزائيـة المتعلقـة بتنفيـذ مقتضـيات  الضرائب والمطالب باألداء

  .هذا القانون

  :حكمي لدائرة النزاعات الجبائية مرجع النظر ال) أ

  :تختص دائرة النزاعات الجبائية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بـ 

  .اإلعتراض على قرارات التوظيف اإلجباري لألداء - 

  .استرجاع األداء - 

  : مرجع النظر الترابي) ب

  .ة الجبائية المتعهدة بالملفترفع الدعوى ضد مصالح الجباية أمام المحكمة اإلبتدائية التي توجد بدائرتها المصلح

  :إجراءات رفع الدعوى ) ج

إسترجاعه خمسة ال يفوق فيها مبلغ اآلداء الموظف أو المطلوب بالنسبة للنزاعات الجبائية التي   - 

 .ترفع الدعوى بعريضة كتابية يحررها المطالب باألداء أو من يوكله للغرض طبقا للقانون وعشرين ألف دينارا،
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مبلغ اآلداء الموظف أو المطلوب إسترجاعه خمسة وعشرين ألف يفوق ات الجبائية التي بالنسبة للنزاع  - 

 . وجوبّية يدينارا فإن إنابة المحام

يجب أن تتضمن العريضة الهوية الكاملة والحرفة والمقر والصفة ووقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها  - 

 .خ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعةالقانونية والمحكمة الواقع اإلستدعاء للحضور لديها وتاري

 .يبلغ نظير من العريضة مصحوبا بالمؤيدات لمصالح الجباية بواسطة عدل منفذ - 
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  :آجال رفع الدعوى ) د

من تاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري ) يوما 60(ترفع الدعوى ضد مصالح الجباية في اجل أقصاه ستون يوما 

  .تة أشهر المحدد للرّد من طرف اإلدارة على مطلب اإلسترجاعلألداء أو من تاريخ انتهاء أجل الس

  :ميعـاد الحضور أمام المحكمة ) هـ

ال يمكن أن يقل ميعاد الحضور بالجلسة المعينة لها القضية عن ثالثين يوما من تاريخ تبليغ نظير من عريضة 

  .الدعوى لإلدارة

  :سيـر القضيـة ) و

  .على القاضي المقرر إلجراء الصلحتمر القضية بجلسة حكمية ومنها تحال 

  :الطور الصلحي ) 1

تمر القضية الجبائية وجوبا بطور صلحي يجريه القاضي المقرر بمكتبه والذي عليه بذل كل ما في  - 
 .وسعه لتقريب وجهات النظر بين اإلدارة والمطالب باألداء

  
جلسة على أنه يجوز لرئيس ال يمكن أن تتجاوز المرحلة الصلحية تسعين يوما بداية من تاريخ أول  - 

 .المحكمة التمديد في هذا األجل لمدة ال تتجاوز الثالثين يوما بناء على طلب معلل من القاضي المقرر

تعقد الجلسة الصلحية بحضور ممثل من اإلدارة والمطالب باألداء الذي بإمكانه أن يستعين بمن يختاره  - 

 .أو إنابة وكيل عنه طبقا للقانون

المطالب باألداء أو ممثل اإلدارة عن الحضور بالجلسة الصلحية يتم تأخير القضية مرة في حالة تخلف  - 

 .واحدة

في صورة التوصل إلى صلح بين المطالب باألداء واإلدارة يمنح القاضي المقرر لهما أجال لتوقيع  - 

 .محضر الصلح ثّم يحيل ملف القضية على المحكمة التي تقضي بطرحها لوقوع الصلح
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  .اضي المقرر في كل الحاالت تحرير تقرير يرفعه إلى رئيس المحكمة يضمنه نتيجة أعمالهيتولى الق - 

  :الطور الحكمي ) 2

  .في صورة عدم التوصل إلى صلح وانقضاء اآلجال المحددة لذلك يستأنف نشر القضية بالطور الحكمي - 
طلب معلل من المطالب تكون المرافعة علنية إّال إذا رأت المحكمة إجراءها بطريقة سرية بناء على  - 

 .باألداء أو نائبه

يتـم البت في الدعاوى المتعلقـة باإلعتراض علـى قرارت التوظيف اإلجباري لألداء التي تم توقيف  :مــالحـــظة 

  .تنفيذها في أجل أقصـاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة اإلبتدائية

  :طـرق الطعـن ) ز

ة عن المحكمة اإلبتدائية في المادة الجبائية أمام محكمـة اإلسـتئناف الراجعـة لهـا بـالنظر فـي تستأنف األحكام الصادر 

  . أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالم بالحكم

  :إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية :الفقرة الثالثة 
  

  :اإلطار القانوني 

 15المـؤرخ فـي  1999لسـنة  63عـدد نقح بالقـانون المـ 1995أفريـل  17المؤرخ في  95لسنة  34القانون عدد 
  .2003ديسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  79المنقح بالقانون عدد  1999جويلية 

  :يهدف هذا القانون إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية على 
  .مواصلة نشاطها -

  .المحافظة على مواطن الشغل فيها -
  .الوفاء بديونها

  
ول طلب اإلنتفاع بالتسوية الرضائية أو القضائية لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضـريبة حسـب وقـد خ

النظام الحقيقي، يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا كما تنتفع بهـذا النظـام الشـركات التجاريـة التـي تتعـاطى نشـاطا 

النظام كل مؤسسة ثبت أّنها خسرت كامـل أموالهـا الذاتيـة  فالحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري، ويمكن أن تنتفع بهذا
فـرض جديـة تبـين للقاضـي تـوفر أو سجلت خسائر تجاوزت ثالثة أرباع أموالها الذاتية على إمتداد ثالث سنوات متتالية إذا 

  . إلنقاذها
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 I اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية :  

بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس تبادر لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية  -

  .مالها وكذلك بكل مؤسسة تبّين لها وجود وضعيات أو أعمال تهددا ستمرار نشاطها
  .تتولى اللجنة إقتراح برامج إنقاذ المؤسسات وتبدي رأيها وجوبا في برامج اإلنقاذ المعروضة على المحكمة -

  :بتدائية عند تلقي اإلشعار بصعوبات اإلقتصادية بـيبادر رئيس المحكمة اإل -
  .إستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها* 

  .مطالبته ببيان التدابير التي يعتزم إتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجال لذلك*
  : بإنتهاء اآلجال المذكورة يمكن لرئيس المحكمة -

  .القضائية إن توّفرت شروطها أن يأذن يفتح إجراءات التسوية*

أن يقرر فورا فتح فترة المراقبة وتعيين قاضي مراقب ومتصّرف قضائي وخبير فـي التشـخيص إن كـان فـي *
  .األمر تأّكد

  

II  التسوية الرضائية:  

  :المطلــب )   1
  

ة الرضائية إلى يمكن لكل مسير مؤسسة قبل التوقف عن الدفع أن يقدم مطلبا كتابيا في اإلنتفاع بالتسوي -   

  .لجنة متابعة المؤسسات
  .تبادر اللجنة بإجراء التشخيص والدراسة األولية للملف -   

لمقر اتحيل اللجنة ملف التشخيص في أجل ال يتجاوز الشهر إلى رئيس المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرتها  -            
  .الرئيسي للمؤسسة

  

ن مصالحا يتولى التوفيق بين المدين ودائنيه فتتح إجراءات التسوية الرضائية ويعيّ يمكن لرئيس المحكمة أن ي -           
  .خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد وله أن يتولى ذلك بنفسه

ية يمكن لرئيس المحكمة أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسات من أي إدارة أو مؤسسة إدارية أو مال -           
وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية كما يمكنه أن يكلف خبيرا في التشخيص لتقصي حقيقة وضعية 

  .المؤسسة

  :التدابيــر الوقتيــة  )   2
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لتقاضي والتنفيذ الرامية إلى إستخالص دين سابق لتاريخ فتح اال يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات  -        

  . لوضع المؤسسة وعرقلة إلمكانية إنقاذها ال إذا تبين له أن في أدائه تعكيررضائية إالتسوية ال

ليس لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى إسترجاع منقوالت أو عقارات إال إذا  -       

  .ةـتبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدني

  .أن يأذن بإيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط يجوز لرئيس المحكمة -    

  .يستمر التعليق واإليقاف حتى صدور الحكم في طلب التسوية -    

فيما يتعلق بالديون موضوع الكفالة أو غيرها من الضمانات الشخصية ال يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات  -     
ة إلى إستخالصها إال بعد إستدعاء الكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن والدائن طبق القانون التقاضي والتنفيذ الرامي

  .لسماع جوابهم

  ال تعلق إجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل أو الضامن إال بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين

  .قة بالمستحقات الراجعة إلى العملةال يمكن لرئيس المحكمة اإلذن بتعليق إجراءات التقاضي المتعلّ  -   

أن يؤدي  ال يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات تفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إّال إذا كان من شأنه -   

  .إلى منع إنقاذ المؤسسة

  :إتفاق التسوية الرضائية  )   3

نيه ويمكنه المصادقة على الذي أمضاه دائنون يصادق رئيس المحكمة على اإلتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائ - 
  .يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة ال تتجاوز مدة اإلتفاق

  يودع اإلتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري وينشر بالرائد الرسمي وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة  -   
  .المؤسسات

يترتب عن إتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى إستخالص دين سابق عن إتفاق التسوية أو  -   
  .إلى إسترجاع منقوالت أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدته

ن عن الحضور ينهي إذا تعذر التوصل إلى إتفاق بالتراضي في األجل الذي حدده رئيس المحكمة أو تقاعس المدي - 

  .المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يقرر رفض طلب التسوية القضائية ويعلم لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية
  

  : الرضائية فسخ إتفاق التسوية)   4

  



  

  

  

  

  

81

  

لكل من له إذا أخل المدين بتعهداته تجاه أحد دائنيه مدة ستة أشهر بداية من تاريخ حلول أجل الوفاء بها، يمكن  -  

مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ اإلتفاق وٕاسقاط اآلجال الممنوحة للمدين وٕارجاع األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها 
  .في ما لم يقع دفعه من الديون

وال يقبل الحكم الصادر في دعوى الفسخ . يرفع طلب الفسخ لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء اإلستعجالي - 
  .عن إال باإلستئنافالط

  .إذا صدر ضد المدين خالل فترة التسوية الرضائية حكم بالتوقف عن الدفع تفسخ التسوية وجوبا - 

  
III  التسوية القضائية :  

  .عن دفع ديونها تتوقفالتسوية القضائية المؤسسات التي يمكن أن تنتفع ب  

  ؟ا ــمن يطلبه) 1

  فردية  تعلق األمر بمؤسسة اصاحب المؤسسة إذ -   
مر بشركة خفية اإلسم ذات مجلس رئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة إن تعلق األال -   

  .دارةإ
رئيس هيئة اإلدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئةاإلدارة الجماعية إن تعلق األمر بشركة خفية  -  

  .ارة جماعيةاإلسم ذات هيئة إد
  

  .تعلق األمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الشريك الوحيد إذا - 
  نسبة إلى الشركات األخرىالوكيل الشركة ب - 
  .كل دائن تعذر عليه إستخالص دينه بطرق التنفيذ الفردية - 

  
  ا ؟ ـمتى يطلبه) 2

  .عند توفر شرط التوقف عن الدفع

  
إّال إذا تعلق  إجراءات التسوية القضائيةة لهذا القانون، يجب المرور وجوبا عبر قبل تفليس أي مؤسسة خاضع

والحالة ) إغالق التاجر لمخازنه ولوذه بالفرار، أو تلف جزءا مهما من ماله(م ت  449بالفصل  األمر بالحالة الواردة

حالة توقف المؤسسة نهائيا عن و  )دخول الشركة في طور التصفية(ت .م  593الفقرة الثانية من الفصل بالواردة 

  .من القانون 3النشاط لمدة ال تقل عن عام طبق الفقرة الثانية من الفصل 

  : ا ـإجراءاته) 3
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لى رئيس المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة يتضمن إسم ولقب وصفة الطالب إتقديم مطلب  - 

  .لب مع ما يفيد توقف المدين عن الدفعوٕاسم المعني بالتسوية ومقره وأسباب الط

تتولى كتابة المحكمة فورا إعالم المدين بمطلب التسوية القضائية وٕاطالع النيابة العمومية عليه في صورة تقديم مطالب  - 

  .مكرر من القانون 4التسوية القضائية من قبل أحد الدائنين طبق أحكام الفصل 

رأي لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية حول المطلب في أجل أقصاه عشرون يتولى رئيس المحكمة اإلبتدائية طلب  - 

  .يوما

بإنقضاء األجل المذكور له أن يأذن بإنطالق إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة أو أن يقرر رفض المطلب  - 
مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل غير وفق مقتضيات القانون دون المرور بفترة له أن يأذن بإحالة المؤسسة إلى الكما 

  .الوحيد إلنقاذ المؤسسة

  : ة ـفترة المراقب) 4

  :تعهد القاضي المراقب  -4-1

إذ تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي فإنه يتولى في أجل ال يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه لرأي اللجنة  - 

غرض، تعيين قاض مراقب ومتصرفا قضائيا يعهد إليه بإعداد برنامج اإلنقاذ أو من تاريخ إنقضاء األجل المحدد لها لهذا ال
في أجل ثالث أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس المحكمة والذي له أن يعين خبيرا في التشخيص أو أكثر عند اإلقتضاء 

ائي في إعداد برنامج حقيقة الوضع اإلقتصادي والمالي واإلجتماعي للمؤسسة لمساعدة المتصرف القض ييقوم بتقص
  .اإلنقاذ

يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية وبأية جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين  - 
  .وٕامكانيات إنقاذ المؤسسة، ويحصر قائمة الدائنين ويعين ممثال أو ممثلين عنهم يرفعون إليه مالحظات الدائنين

ويأخذ وجوبا راي لجنة متابعة لذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة قضائي إعداد برنامج اإلنقاذ ايتولى المتصرف ال - 

  .ول طرح ديونهملبرنامج ويستشير ممثلي الدائنين حالمؤسسات اإلقتصادية في إعداد ا
  .يعرض المتصرف القضائي برنامج اإلنقاذ على القاضي المراقب وجوبا فور اإلنتهاء من إعداده - 

ر يوما وله أن البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل ال يتجاوز خمسة عش وىرر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جديح - 
  .على التفليس أو التصفية يقترح عرض المؤسسة

  :تعهد المحكمة -4-2

لدائنين والكفالء ورى في برنامج اإلنقاذ بحضور النيابة العمومية بعد سماع المدين وممثل اشتبت المحكمة بحجرة ال - 
  .والضامنين والمدينين المتضامنين
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  . تحدد تاريخ التوقف عن الدفع وتصادق على برنامج اإلنقاذ - 

  .تحدد مدة تنفيذ البرنامج - 

  .تعين مراقبا أو مراقبين للتنفيذ سواء كان المتصّرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما - 

خاللها على مراقب التنفيذ أن يقدم إلى المحكمة تقاريره المتعّلقة بسير مراحل  يحّدد رئيس المحكمة اآلجال التي يجب - 
  .تنفيذ البرنامج على أن ال يتجاوز ذلك ستة أشهر

إذا تبين أن المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية تأذن المحكمة  - 
  .شر بالرائد الرسميبالتشطيب عليه من السجل التجاري وين

إذا إنعدمت إمكانيات اإلنقاذ تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضعا ألحكام التفليس أو تصفية المؤسسة في ما  -

  . عدا ذلك، وتعلم لجنة متابعة المؤسسات اإلقتصادية ويمكن للدائنين إستئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم

  :ة قرارات المحكم -4-3

  : تقضي المحكمة بحسب وضع المؤسسة بما يلي  

  :ين أن المؤسسة لم تتوقف عن الدفعرفض المطلب إذا تب  -أ 

 :مواصلة المؤسسة لنشاطها  - ب

بعض مواطن أو تقّرر المحكمة مواصلة المؤسسة لنشاطها إستنادا إلى تقرير المتصرف القضائي مع اإلحتفاظ بكل  -   

ن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية الشغل وخالص الديون ويمك
  .للمؤسسة

تمنع المحكمة، وللمدة التي تحددها التفويت في بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية إلستمرار نشاطها ما لم ترخص في  - 
  .ذلك

 .بالسجل التجاري وبرسوم الملكية إن وجدت عيقع إشهار المن - 

مـن القـانون ولهـا أن تقـرر تأجيـل دفـع  57من دين إال برضاء الـدائن مـع مراعـاة أحكـام الفصـل الحط ال يجوز للمحكمة  -

  .الديون وفق ما تضمنه برنامج اإلنقاذ أو بعد تعديله طبق ما تراه صالحا بعد سماع رأي الدائنين

مـن المجلـة التجاريـة وبالفصـل  566و  564ال ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشـار إليهـا بالفصـلين 

  .من مجلة الحقوق العينية بإستثناء الفقرة الرابعة 199
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إذا تضمن البرنامج إدخـال تغييـر علـى النظـام األساسـي للمؤسسـة تعطـي المحكمـة وكالـة لمراقـب التنفيـذ وتحـدد لـه أجـال  -

  .لدعوة الجلسة العامة المختصة بإحداث ذلك التغيير

لمــدين بإلتزاماتــه الماليــة فــإن الــدائن لــه الحــق فــي إجبــاره علــى الوفــاء بــالطرق القانونيــة بإســتثناء التفويــت فــي إذا لــم يــف ا -

  .األشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد

من طرف دائن أو دائنين بلغ برنامج من طرف وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو الإبطال طلب يمكن في هذه الحالة  -

  .خمسة عشر بالمائة من جملة الديوندينه أو دينهم 

  .تقضي المحكمة بإعادة فتح التسوية القضائية إلحالة المؤسسة للغير وٕان تعّذرت تقضي بتفليسها أو بتصفيتها -

  

  : ةـالة المؤسسـإح )ج

ســة إلــى الغيــر إلســتمرار نشــاطها واإلحتفــاظ بكــل مــواطن تعــّذر إنقــاذ المؤسســة يمكــن للمحكمــة أن تــأذن بإحالــة المؤس اإذ -
  .الشغل فيها أو ببعضها وتطهير ديونها

ة مــع بيــع الممتلكــات التــي لــم نشــاطها أو مجموعــة مــن فــروع متكاملــ يمكــن أن تشــمل اإلحالــة كــل المؤسســة أو فرعــا مــن -
  .تشملها اإلحالة

  .طلب مقدمي العروضعلى  اتحدد المحكمة العقود الجارية على المؤسسة بناء -
يومــا المواليــة  20بهــا القاضــي المراقــب وذلــك خــالل  يــتّم إشــهار قــرار اإلحالــة بالرائــد الرســمي وبكــل وســيلة أخــرى يــأذن -

  .إلتخاذه

وضــع علــى ذمــة مقــدمي العــروض فــي أجــل ال ييحــرر مراقــب التنفيــذ كــراس الشــروط تحــت إشــراف القاضــي المراقــب و  -
  .لمحكمة المصادقة على برنامج اإلنقاذ بإحالة المؤسسة للغيراار يوما من تاريخ قر  20يتجاوز 

يـــتم التفويـــت بطريقـــة طلـــب العـــروض وتختـــار المحكمـــة العـــرض الـــذي يضـــمن أكثـــر مـــن غيـــره إســـتمرار مـــواطن الشـــغل  -
  .طيته الديونغوت

تقـديم  وأصـهاره ال يمكن لمسير المؤسسة موضوع اإلحالـة وقرينـه وأصـوله وفروعـه وأقاربـه إلـى الدرجـة الثانيـة

  .عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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الــديون والترســيمات الســابقة بمــا فيهــا الممتــازة وتنتقــل ملكيــة المؤسســة وذلــك خالفــا تطهــر اإلحالــة المؤسســة مــن جميــع  -

  .ع.ح.من م 292للفصل 
ين والضامنين والمتضامنين معه فيمـا تبقـى مـن يحجز محصول البيع لفائدة الدائنين ولهم حق المطالبة الفردّية ضّد المد -

  .ديونهم

من القانون لمن أحيلت له المؤسسة اإلنتفـاع بإمتيـازات مجلـة تشـجيع اإلسـتثمارات المؤرخـة  52يخول الفصل 

  .مهما كان نشاط المؤسسة 1993ديسمبر  27في 
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  : كراء المؤسسة أو إعطاؤها للغير في إطار وكالة حّرة) د

تقــّرر المحكمــة أن إحالــة المؤسســة للغيــر يســبقها كراؤهــا للمحــال إليــه أو إعطائهــا لــه فــي إطــار وكالــة حــرة  يمكــن أن       
ال تتجـاوز فـي كـل الحـاالت العـامين وتنتقـل ملكيـة المؤسسـة إلـى المكتـرى بمجـرد إنتهـاء فتـرة الكـراء و لمدة تحـّددها المحكمـة 

  .نمن القانو  49والوفاء باإللتزامات المذكورة بالفصل 
  

إتمــام الشــراء خــالل الشــهر المــوالي إلنتهــاء فتــرة الكــراء تقــرر المحكمــة مــن جديــد إحالتهــا  إذا نكــل المكتــرى عــن -
  .للغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة

رائهــا أو إعطائهــا للغيــر فــي إطــار وكالــة حــرة لمــّدة ال تتجــاوز يمكــن للمحكمــة إذا رأت إمكانيــة إنقــاذ المؤسســة ك -
  .بع سنواتس

  .على تقرير خبير مختص وعلى مّدة الكراء اوكالة الحرة بناءال وأتحدد المحكمة المعين اإلفتتاحي للكراء  -

يتـولى مراقــب التنفيــذ إشـهار قــرار الكــراء بالرائـد الرســمي وبإحــدى الصـحف اليوميــة وبكــل وسـيلة أخــرى يــأذن بهــا  -
  .القاضي المراقب

من إسـتمرار مـواطن الشـغل وتغطيـة الـديون والمحافظـة علـى عناصـر األصـل تختار المحكمة العرض الـذي يضـ -
  .اليا من اآلداءات والمعاليمخالتجاري وتحدد في حكمها معين الكراء الخام 

  ال يترتب على كراء المؤسسة تطهيرها من الديون

  .يحق لكل دائن لم يقع خالصه بالكامل القيام على صاحبها عند نهاية أمد الكراء - 

  خالل أمد الكراء آجال التقادم والسقوط تعلق

ــم يقــع خــالص ديونــه فــي آجالهــا المقــّررة أو لمراقــب التنفيــذ أو لوكيــل  - يمكــن لصــاحب المؤسســة أو لكــل دائــن ل
الجمهورية المختص ترابيا أن يطلبوا فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحّرة بشرط إثبات إخالل المستغل لها في 

  .زاماتهلتإإطار العقد ب

فــي صــورة صــدور حكــم بالفســخ تنظــر المحكمــة فــي إمكانيــة إحالــة المؤسســة إلــى الغيــر وٕان تعــّذر ذلــك تقضــي  -
  .بتفليسها أو بتصفيتها

  :الطعن في قرارات المحكمة في مادة التسوية القضائية -4-4
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  .مادة التسوية القضائيةفي يمكن الطعن عن طريق اإلستئناف في كل األحكام الصادرة  -

  .يمكن اإلعتراض على األحكام المذكورة من الغير -

يوما من تاريخ النشـر بالرائـد الرسـمي إذا كانـت خاضـعة لإلشـهار  20آجال الطعن باإلستئناف واإلعتراض هي  -

  .أو من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك

  . ر عن الطعوناألحكام الصادرة عن المحكمة في مادة التسوية القضائية تنفذ حينا بقطع النظ -
  

  المنتدب للفلسة الحاكم: الرابعة الفقرة 

في حالة توقف التاجر عن الدفع تصرح المحكمة بالتفليس سواء كان تعهدها مـن طـرف المـدين أو الـدائنين أو حتـى 
  .ويمكنها أن تصرح بتفليس المدين في صورة إنعدام إمكانيات التسوية. من تلقاء نفسها

   .منتدب للفلسة حاكملى المحكمة تعيين وحين النطق بالتفليس تتو 

  :المنتدب للفلسة  الحاكممهام  )أ

  :باألعمال التالية  ويقوم خاصةالمنتدب للفلسة بإنجاز ومراقبة عمليات الفلسة وٕادارتها  اكمحليعهد ل

  .القيام بأعمال تحفظية قصد حماية مصلحة جماعة الدائنين والمفلس - 

 .لفلسةاتخاذ القرارات الالزمة لتسيير ا - 

  .إنارة سبيل المحكمة عندما يستوجب األمر ذلك - 

  :األعمال التحفظية ) 1

  :ويتخذ الحاكم المنتدب للفلسة األعمال التحفظية التالية 

  .وضع األختام وٕاحصاء مال المفلس •

  .اإلجتماع بالدائنين والمدين مرة واحدة على األقل كل سنة •

  .دية للفلسةجمع اإلرشادات عن الظروف واألسباب المؤ  •

  .تسليم الوثائق والتقارير واألوراق التجارية ألمين الفلسة •
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ٕايـــداع حكـــم التفلـــيس و  اإلشـــراف علـــى جميـــع األعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا أمـــين الفلســـة ومنهـــا اإلشـــهار بالرائـــد الرســـمي •        

  .ترسيم التوثيقات على أموال المفلس ودائنيه و بالسجل التجاري

  .سة عند مباشرته الستخالص ديون الفلسة أو عند مواصلة تجارة المفلسمراقبة أمين الفل •

  .إستدعاء الدائنين والمفلس بعد قفل جدول الديون للمداولة في الصلح البسيط •

  .تحرير تقرير يضمنه خصائص الفلسة وجدارة الصلح بالقبول عند اإلقتضاء •

  :اتخاذ القرارات الالزمة لتسيير الفلسة ) 2

  :قرارات التالية ال في هذا المجال المنتدب للفلسة كمالحايتخذ 

  

  .نفقات وأجور أمناء الفلسة تقدير •

فصل في التشكي في أي عمل من أعمال األمناء ويمكن له اقتراح عزل أمـين الفلسـة اسـتنادا للشـكاوى ال •

  .المرفوعة إليه

  .ن واحدا أو أكثر من المراقبين من بين الدائنينيعيت •

  .فع المنقوالت واألمتعة الضرورية للمفلس أو العائلية على ضوء القائمة المقدمة لهبر  اإلذن •

  .برفع األشياء التي يخشى فسادها أو المعرضة لنقص في قيمتها اإلذن •

  .ببيع األشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها والتي تستلزم نفقات مشطة لحفظها اإلذن •

  .بمعونة غذائية من أموال الفلسة للمفلس وعائلته اإلذن •

  .ببيع المنقوالت والعقارات التابعة للفلسة ذنإلا •

  .بتأمين محصول البيوعات بالخزينة العامة للبالد التونسية وال تسحب إال بقرار منه اإلذن •

  .بالدفع للدائنين وفقا لجدول محاصة اإلذن •
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  .كل دين ذ القرارات بشأن ترسيم الديون ودرجة امتيازاتخا •

  .قفل الديون نهائيا في صورة عدم وجود معارضات إقرار •

في صورة تسمية المحكمة لعدة أمناء لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على إمكانية اإلذن  •

  .انفراد ببعض أعمال اإلدارة

  .ألمين الفلسة في المصالحة في جميع النزاعات التي تهم جماعة الدائنين الترخيص •

فـــي ظـــروف التمديـــد فـــي أجـــل إختبـــار الـــديون مـــن طـــرف أمـــين الفلســـة والمحـــددة بثالثـــة أشـــهر  إمكانيـــة •

  .استثنائية خاصة يتم تقديرها من طرفه

  :لمحكمة ل تقديم مقترحات )3

 مـن تلقـاء نفسـه حـول مـا المرفوعة إليـه وحتّـى مقترحات إلى المحكمة بناء على الشكاوىالحاكم المنتدب للفلسة يقدم 

  :يمكن أن تتخذه من قرارات لحسن سير الفلسة مثل 

  .عزل أمين أو أكثر من األمناء •

  .مراجعة المحكمة في زيادة أمناء للفلسة أو تعويض أحدهم •

  .ر تقرير يضمنه الجدوى من اإلستمرار على استغالل تجارة المفلس من عدم ذلكيحر ت •

   .قراراته ر التقارير على ضوء المعارضة التي تتم علىيحر ت •

  : الطعن فيها إيداع قرارات الحاكم المنتدب وتنفيذها وطرق) ب

القرارات التـي يتخـذها القاضـي المنتـدب فـي حـدود المهـام الموكولـة إليـه تـودع حـاال بكتابـة المحكمـة وتنفـذ  - 

  .وهي قابلة للطعن أمام المحكمة بطريقة اإلعتراض .تنفيذا مؤقتا

 .إيداع القرار بكتابة المحكمة أجل اإلعتراض عشرة أيام من تاريخ - 



  

  

  

  

  

90

  

لألشــخاص المحــددين مــن قبــل  القــرارإيــداع يــنخفض األجــل إلــى خمســة أيــام فــي صــورة وقــوع اإلعــالم ب - 

 .الحاكم المنتدب

والحكـم  .وتتـولى المحكمـة البـت فيـه فـي أول جلسـة .اإلعتراض فـي شـكل تصـريح كتـابي إلـى الكتابـة قدمي - 

 .طريقة من طرق الطعن غير قابل أليو الصادر عنها يكون باتا 

 

  :المنتدب  الحاكمانتهاء مهمة )ج

  .ما بختم الفلسةإ ما بإمضاء صلح بسيط بين الدائن ومدينه و إالمنتدب للفلسة  الحاكمتنتهي مهمة 

  : المنتدب لوقوع الصلح البسيط الحاكمإنتهاء مهام  )1

  : بما يلي ون بصفة باتةالحاكم المنتدب في بحر الثالثة أيام الموالية لقفل جدول الدي يقوم

  .إستدعاء الدائنين للمداولة في عقد الصلح - 

 .مع ملف القضية برمته على المحكمة وٕاحالتهر تقرير في خصائص الفلسة وجدارة الصلح بالقبول يحر ت - 

علـى إشـرافه علـى تسـليم  ن التنصـيصـالمنتـدب محضـرا يتضمـ القاضـييحـرر اذا قضت المحكمة بامضـاء الصـلح 

  المنتدب    وظيفة الحاكم بذلك توصيل في تسلمها و تنتهي ه وأمتعته مقابلـودفاتره وأوراق  أمواله المفلس مجموع

  :ختم الفلسة ب المنتدب الحاكمإنتهاء مهمة  )2

  :تختم الفلسة في ثالث صور 

  : صورة الصلح بتنازل المفلس عن ماله  :أّوال 

وفي هذه الحالة تختم الفلسة وتنتهي وظيفة الحاكم يمكن منح الصلح للمفلس بتنازله عن كل ماله أو بعضه 

  .المنتدب

  : صورة ختم الفلسة النعدام مصلحة الدائنين  :ا ـثاني
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  :إذا ثبت ما يلي  يمكن للمدين أن يطلب من المحكمة ختم الفلسة بعد قفل جدول الديون

 .أنه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تحصيصهم في نطاق الفلسة •

 .أودع تحت يد األمين المبلغ الواجب عليه أصال وفائضا ومصاريف الدائنين المذكورينأنه أو  •

يؤكـد قيـام  على تقرير من الحاكم المنتـدب بختم الفلسة النعدام مصلحة الدائنين إال إستناداال تقضي المحكمـة  

     ه أعالهـرض عليـالمدين بما ف

وتنتهـي مهمـة الحـاكم  التحاجير إن وجـدت  عـه جميـرفع عنجميع حقوقه وت بصدور هذا الحكم تعاد إلى المدين

  . المنتدب

  : صورة ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس  :ا ــثالث

مـن الحـاكم المنتـدب ولـو مــن  قـرارإذا توقفـت عمليـات الفلسـة لعـدم كفايـة مـال المفلـس يمكـن للمحكمـة باإلسـتناد إلـى 
بمقتضــى هــذا الحكــم يعــود إلــى كــل دائــن حقــه فــي القيــام بــدعواه علــى انفــراد تلقــاء نفســها التصــريح بخــتم عمليــات الفلســة و 

  .وتنتهي بذلك مهمة الحاكم المنتدب

   عقلــة العقــارات وبيعهـــا: الخامسة الفقرة 

وتشـكل العقلـة العقاريـة إحـدى تمثل طرق التنفيذ جزءا هاّمـا مـن المنظومـة القانونيـة باعتبارهـا تجسـيم لمنطـوق الحكـم 

بــإجراءات عديــدة ومضــبوطة ضــمانا لحقــوق الــدائن  أحــاط المشــرع عمليــة البيــع الجبــري للعقــارات لــذلك المنظومــةهــذه  روافــد

   .والمدين على حّد السواء وتحقيقا لشفافية المعامالت اإلقتصادية ومصداقيتها بما يخدم النظام العام اإلقتصادي

  :انوني ــاالطار الق

   .من م م م ت 462الى  410الفصول  

  :مشتركة بين العقارات المسجلة وغير المسجلة  أحكام )أ
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و المنابــات المفــرزة او المشــاعة مــن نفــس أتنطبــق العقلــة علــى الحقــوق العينيــة العقاريــة التــي يجــوز رهنهــا  - 

  .تلك الحقوق

 .يتم التبتيت بواسطة دائرة العقل العقارية بالمحكمة االبتدائية بمكان العقار - 

و أعقارين او اكثر ولو كانت بدوائر عدة محاكم مع وجوب تحرير محضر عقلة  يمكن للدائن طلب عقلة - 

وان كانــت العقـارات المعقولــة موجــودة بــدوائر  .جــراءات وحيــدةإويقـع البيــع فــي آن واحــد وحسـب  ، انـذار لكــل عقــار

االصــلي ان كانــت و بمكــان المركــز أمــام المحكمــة االبتدائيــة بمكــان اهــم العقــارات أمحــاكم مختلفــة فــان البّتــة تقــع 

 .العقارات تابعة الستغالل واحد

المحامي وجوبية سواء تعلق االمر بالقائم بالتتبع او من رغب في المشاركة في المزايـدة بعـد تامينـه  إنابة  - 

 .لثلث الثمن االفتتاحي باستثناء القائم بالتتبع

المواليـــة الجـــراء العقلـــة  يومـــا 60وجـــوب تقـــديم كـــراس الشـــروط لكتابـــة المحكمـــة فـــي اجـــل ال يتجـــاوز الــــ  - 

التنفيذيــة او اعــالم المعقــول عنــه بهــا بالنســبة للعقــارات غيــر المســجلة او المواليــة لترســيم اإلنــذار بالســجل العقــاري 

بالنســبة للعقــارات المســّجلة مرفوقــا بتقريــر إختبــار مجــرى عــن اذن القاضــي يتضــمن تحديــد القيمــة الحقيقيــة للعقــار 

اصــر تقــدير متعلقــة علـى وجــه الخصــوص بموقــع العقـار ومســاحته ومحتــواه وتوابعــه بنــاء علـى عنموضـوع التبتيــت 

ووجــه اســتغالله ومداخيلــه اإلعتياديــة عنــد اإلقتضــاء والــثمن الــذي بيعــت بــه عقــارات مماثلــة خــالل الســنة الســابقة 

 ).  2002أوت  3المؤرخ في  2002لسنة  82كيفما وقع تنقيحه بالقانون عدد  411الفصل (لتاريخ اإلختبار 

مـع مراعـاة مـا تـّم إدخالـه مـن  412 يشمل كراس الشـروط التنصيصـات الوجوبيـة للبيانـات الـواردة بالفصـل - 

 .تنقيحات بموجب القانون المشار إليه أعاله

يومـا علـى األقـّل قبـل  20يومـا علـى االكثـر و  40يجب على المحامي القـائم بـالتتبع ان يـدرج فـي ظـرف  - 

 .418الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على البيانات الواردة بالفصل  تاريخ البتة اعالنا بالرائد
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من رئيس المحكمة نشر اشهار تكميلي بصحيفة او عدة صـحف بحسـب ) غير قابل للطعن(يجوز باذن   - 

 . اهمية المكاسب المعروضة للبيع

 

ذين تعليق االعالن المذكور بمكتبه يتولى المحامي القائم بالتتبع في نفس االجل بواسطة احد العدول المنف - 

 .وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتــــة

 .يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتة شهادة تثبت اتمام جميع اجراءات االشهار - 

يومـا علـى االكثـر مـن تقـديم كـراس الشـروط لكتابـة المحكمـة بعـد  60و يوما علـى االقـل 40تقع البتة بعد  - 

ـــ  يومــا علــى  20حصــول اســتدعاء المعقــول عنــه وعنــد االقتضــاء الــدائنين المرســمين واصــحاب القيــود قبــل البيــع ب

 .االقل

  وع ــوان وقع التاخير يعين من جديد تاريخ وق ،ال يمكن تغيير تاريخ البتة اال لسبب خطير مبرر - 

يومـا وتعلـن البتـة المؤجلـة قبـل  60تة الذي ال يمكن ان يكون متاخرا عن تاريخ البتة االولى باكثر مـن الب - 

 .على االقل بوسائل االشهار المذكورة .وقوعها بخمسة عشر يوما

 .يسّعر رئيس دائرة البيوعات العقارية او مـن ينوبـه مصـاريف اجـراءات العقلـة العقاريـة قبـل جلسـة التبتيـت - 

ويسـقط االعتـراض الواقـع بعـد هـذا  .يوما ابتـداء مـن تـاريخ االعـالم بـه 15جل أتسعيرة قابل لالعتراض في وقرار ال

 .االجل

يعلـم بـه طالـب التتبـع مـع اسـتدعائه للحضـور لـدى و قرار التسعيرة بواسطة عدل تنفيذ  علىيتم االعتراض  - 

وتبـت المحكمـة فـي االعتـراض خـالل . يومـا 15يام وال يزيد عن أ 8جل ال يقل عن أالمحكمة المتولية للبيع خالل 

واالعتــراض الواقــع فــي األجــل يوقــف اداء المصــاريف اال انــه ال يحــول دون . الشــهر بحكــم غيــر قابــل لالســتئناف

 .استمرار اجراءات البتة

يجــوز للمــدين قبــل موعــد جلســة التبتيــت أن يتــولى بنفســه بيــع العقــار المعقــول ويجــب عليــه تــأمين الــثمن  - 

بتـة علـى أن يكـون الـثمن المـؤمن كافيـا لخـالص جميـع الـدائنين العـاقلين والمعترضـين وأن يكـون ذلـك ومصاريف ال
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حسـب التنقــيح  425مـن الفصــل  2و 1ن االفقرتـ(التـأمين فـي أجــل ال يتجـاوز عشــرة أيـام قبـل تــاريخ جلسـة التبتيــت 

 .)2002أوت  3المؤرخ في  2002لسنة  82المدخل عليه بالقانون عدد 

عمـال البتـة آلخـر أن محاميـه يتـولى إع خـالص طالـب التتبـع قبـل اليـوم والسـاعة المعينـين للبتـة فـذا لم يقإ - 

وصـاف العقـار المعـروض للبيـع ومـا يتحملـه مـن التكـاليف ومقـدار السـعر االفتتـاحي أمزايد وذلك بعد االعالن عن 

وال يقـــع التصـــريح  .لشـــروطومبلـــغ المصـــاريف واالجـــور المســـعرة وعنـــد االقتضـــاء االعتراضـــات المســـجلة بكـــراس ا

 .بالتبتيت اال بعد اطفـاء ثالثـة أنـوار تـتم اضـاءتها بـالتوالي وتـدوم كـل منهـا دقيقـة تقريبـا بـدون مزايـدات اثنـاء مـّدتها

واذا لم تقع أي مزايدة مدة اضاءة االنوار الثالثـة فـان البيـع يـتم لفائـدة القـائم بـالتتبع بـالثمن االفتتـاحي ان رغـب فـي 

 .ذلك

تقع مزايدة مدة إضاءة األنوار الثالثـة ولـم يقبـل الـدائن تبتيـت العقـار لفائدتـه بـالثمن اإلفتتـاحي علـى إذا لم  - 

بالمائة وتعّين موعد لعقد جلسة التبتيت في  واحدة والنزول بالثمن اإلفتتاحي بنسبة أربعينالمحكمة تأخير البتة مرة 

 .أجل ال يتجاوز ستين يوما

محام ومّمن أّمن ثلث الثمن اإلفتتاحي على األقـل بصـندوق الودائـع واألمانـات  ال تقع المزايدة إّال بواسطة - 

ويعفـــى مـــن التـــأمين القـــائم بـــالتتبع . أو قـــدم فـــي شـــأنه شـــيكا مشـــهودا بتـــوفر رصـــيده أو ضـــمانا بنكيـــا ال رجـــوع فيـــه

 .والشريك عند بيع المشترك صفقة بالمزاد

العـادي لالحكـام غيـر قابـل الي وجـه مـن اوجـه تقرر المحكمة نتيجة التبتيـت بمحضـر يصـاغ فـي الشـكل  - 

مـن  438ل ـام الفصـحكأمام المحكمة االبتدائية مع مراعاة أوال يجوز اال القيام ببطالن البتة  .الطعن ولو بالتعقيب

 .ت .م.م  .م

 

تخـــتص وحـــدها بـــالنظر فـــي جميـــع الـــدعاوى التـــي يجـــب أن تجـــرى أمامهـــا البتـــة دائـــرة البيوعـــات العقاريـــة  - 

 .ت.م . م .من م 440و438لى إ 433 من عليها بالفصول المنصوص العارضة

  :إجراءات رفع الدعوى العارضة * 
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  .يام قبل موعد جلسة التبتيتأجل عشرة أيداع كراس الشروط الى إترفع الدعوى العارضة بداية من تاريخ  - 

 .يامأسة يستدعي القائم بالدعوى خصومه لجلسة تنعقد قبل تاريخ التبتيت بما ال يقل عن خم - 

 .يامأقل من ثالثة أجل الحضور أن ال يكون أيجب  - 

  .حترام هذه االجالإيسقط حق القيام بالدعوى العارضة عند عدم  - 
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  :الحكم الصادر في الدعوى العارضة * 

  .ن يصدر قبل تاريخ البتةأيجب  - 

 .جيل البتة عند الضرورةأن تاذن بتأيجوز للمحكمة  - 

     .ضة غير قابلة لالستئنافحكام الصادرة في الدعاوى العار ألا - 

  : عادة البيع بموجب الزيادة في الثمن إجراءات إ )ب

ن يزيد فـي أنسان يمكنه عن طريق محام بواسطة تصريح يسجل بكتابة المحكمة التي تم البيع لديها إكل  -

مقدار الزيادة مين أة بعد تيام الموالية ليوم البتأن ال يقل عن السدس وذلك خالل العشرة أثمن المبيع بمبلغ يشترط فيه 

وكامــل ثمــن التبتيــت األول والمصــاريف واألجــور المســعرة بصــندوق الودائــع واألمانــات أو تقــديم شــيك مشــهود بتــوفر 

حســـب التنقـــيح  442الفصـــل (يجـــوز الرجـــوع فـــي الزيـــادة الوٕاّال تلغـــى زيادتـــه و  ،رصـــيده أو ضـــمان بنكـــي ال رجـــوع فيـــه

  .).2002أوت  3المؤرخ في  202ة لسن 82المدخل عليه بالقانون عدد 

يـام المواليـة للزيـادة بواسـطة احـد عـدول التنفيـذ بـإعالم أوجوب قيام محـامي صـاحب الزيـادة خـالل العشـرة  -

  .القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة

  .االعالم طلب تسجيله باسفل التصريح بالزيادة يام الموالية لتاريخأوعليه خالل الخمسة 

و المعقـول عنـه أعـالم المشـار اليهمـا جـاز للقـائم بـالتتبع اإلفي صورة عدم قيام صـاحب الزيـادة بالتصـريح و  -

ذ لم يقـع ذلـك إ جل المضروب لصاحب الزيادة و أللو كل دائن مرسم القيام بذلك خالل العشرين يوما الموالية أو المبتت له أ

  .ن لم تكنأالزيادة تعتبر ك نإف

ول ما لم تقع زيـادة بعـد التبتيـت األال تقبل الزيادة على المزايدة بعد البيع الواقع بموجب نكول المشتري  -

 .ولاأل
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ربعـين يومـا علـى االقـل وسـتين يومـا علـى االكثـر أوجوب وقوع البتـة بالزيـادة علـى المزايـدة بعـد مضـي  -

 .عالن عنها بنفس شروط البتة االولىعلى االعالم بالزيادة ويقع اال

بـــالثمن  ولـــو لـــم يحضـــر بالجلســـة ن التبتيـــت يـــتم لصـــاحب الزيـــادةإفـــ ،وفـــرأفـــي صـــورة عـــدم بـــذل ثمـــن  -

وال وعلـى الزيـادة المبذولـة وتجـب عليـه المصـاريف أاالفتتاحي المشتمل على الـثمن الـذي بتـت  بـه المبيـع 

 (خرى بعد البيع الواقع بموجب الزيـادة أالزيادة وال تقبل زيادة  المتعلقة بالبتة االولى وبالبيع الواقع بموجب

 .)المشار إليه أعاله 82حسب التنقيح المدخل على الفقرة الثانية منه بموجب القانون عدد  444الفصل 

  :عادة البيع بموجب النكول إجراءات إ )ج

ار بموجــب نكولـــه بعـــد إنـــذاره فــي صـــورة عـــدم وفـــاء المبتــت لـــه بـــثمن التبتيـــت والمصــاريف يعـــاد بيـــع العقـــ - 

  . يامأمتثاله لذلك في ظرف عشرة إحد عدول التنفيذ وعدم أبواسطة 

عالنــات إويــنص ب. عــادة البتــة بموجــب النكــول نفــس القواعــد المقــررة للتبتيــت االولإجــراءات إتراعــى فــي  - 

مبلـغ البتـة المقـرر لفائدتـه يضاحها علـى اسـم ولقـب الناكـل فـي البيـع ومقـره و إاالشهار عالوة على البيانات السالف 

 .تمام البتة وفقا لكراس الشروط القديمإفتتاحي يعينه القائم بالتتبع وتاريخ وساعة إوثمن 

ربعــين يومــا علــى االكثــر مــن أبعــد مضــي عشــرين يومــا علــى االقــل و (عــادة البتــة بموجــب النكــول إوجــوب  - 

 )عمال االشهارأآخر عمل من 

ضــور يــوم البتــة قبــل تاريخهــا بعشــرين يومــا علــى االقــل المعقــول عنــه محــامي القــائم بــالتتبع للح يســتدعي  - 

 .والناكل في البيع وعند  االقتضاء الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بترسيماتهم

والناكــل فــي البيــع ملــزم بــالنقص  .ولأليترتــب عــن البيــع الواقــع بموجــب نكــول المشــتري االول فســخ البيــع ا - 

في البيع الجديد بموجب النكول وال يمكنه المطالبة  من التبتيتثو  أوالي تبتت به المبيع الذي يحصل بين الثمن الذ

لـى اليـوم المعـين للبتـة فـي صـورة إجـراء البيـع بموجـب نكولـه إيقـاف إنـه للناكـل أكمـا  .ن يزداد في الثمنأبما عسى 

 . آدائه لثمن التبتيت وملحقاته والمصاريف المترتبة عن نكوله
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عقــــــار مـــــن العقـــــارات المســـــتهدفة للبيـــــع مبلغـــــا يتجــــــاوز  أليبلـــــوغ الـــــثمن االفتتـــــاحي فـــــي صـــــورة عـــــدم  - 

حسـب التنقـيح  450مـن الفصـل  1الفقـرة (جراءات المقـررة للمنقـوالت ن العقلة والبيع يخضعان لإلإف د7.000.000

 .)المذكور 82الوارد بالقانون عدد 

  

  :حكام خاصة بالعقارات المسجلة أ )د

  .و سند مرسم بالسجل العقـاريأالمسجلة عقلة تنفيذية بموجب سند تنفيذي  تجوز عقلة العقارات - 

نذار يبلغ للمدين بواسطة عدل منفذ بمقتضى محضر يشتمل على عدة بيانـات واردة  إتتم العقلة التنفيذية ب - 

 .ت.م.م.من م 452بالفصل 

وفــي صــورة  .ى العمــل بــهال يلغــإ يجــب ترســيم االنــذار بالرســم العقــاري فــي مــدة تســعين يومــا مــن تاريخــه و  - 

رفــض حــافظ الملكيــة العقاريــة الترســيم، يتحــتم عليــه بيــان الســبب والتنصــيص علــى تــاريخ وصــول االنــذار لــالدارة 

 .وينص عند االقتضاء في صورة وجود ترسيم سابق على كل إنذار يقدم فيما بعد

و لــم يصــدر حكــم أيــة للترســيم عــوام الموالأذا لــم تقــع بتــة فــي اجــل الثالثــة إيصــير االنــذار المرســم الغيــا  - 

 .جل البتة ينص عليه بالرسم العقاريأبتمديد 

ٕاّال و  ،لــه بطلــب ترســيم محضــر التبتيــت بالرســم العقــاري فــي مــدة شــهرين مــن تاريخــه وجــوب قيــام المبتــت  - 

داء أوعلـى حـافظ الملكيـة العقاريـة ترسـيم رهـن علـى العقـار مـن تلقـاء نفسـه توثقـة فـي . جاز لكل معنـي القيـام بـذلك

ويتـولى تشـطيب الـرهن تلقائيـا فـي . داءهاأجور المسعرة طالما لم يقع االدالء بما يفيد األثمن التبتيت والمصاريف و 

  . صورة وقوع الخالص الحقا

  :حكام خاصة بالعقارات غير المسجلة أ) هـ
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عقلـة في صورة سبق عقلة العقـار تحفظيـا يعلـم عـدل التنفيـذ المـدين بتحويـل العقلـة المـذكورة الـى  - 

عــالم المعقــول عنــه بــه إ الســند التنفيــذي و بيومــا ويــنص علــى هــذا التحويــل  20جــل أنقضــاء إتنفيذيــة بعــد 

   .سفل محضر العقلة التحفظيةأب

فـــي صـــورة عـــدم ســـبق عقلـــة العقـــار تحفظيـــا تـــتم عقلتـــه تنفيـــذيا ويـــنص بالمحضـــر وجوبـــا علـــى  - 

 .ال يكون باطالإ و  ت.م.م.من م 460البيانات الواردة بالفصل 

يداعـه بعـد إذن بإفي حالة وجود رسم الملكية بيد دائن مرتهن يسوغ لطالب التتبع الحصول على  - 

 .التنصيص به على حقوق الدائن المرتهن

يقـاف إمـور المسـتعجلة للنظـر فـي ألمـر لقاضـي األدعـاء الغيـر ملكيـة المعقـول يرفـع اإفي صورة  - 

  .قتضاءأعمال التنفيذ عند اإل

  بيع االصل التجاري  إجراءات: الفقرة السادسة 

  :اإلطار القانوني 

  .و ما بعده من المجلة التجارية 241الفصل 

  :الحاالت العامة لبيع األصل التجاري عن طريق القضاء  )أ

  :بيع األصل التجاري إثر ضرب عقلة تنفيذية ) 1

  .للدائن حق التنفيذ على األصل التجاري برمته - 

لتجــاري طلــب بيعــه صــبرة واحــدة، وفــي هــذه الصــورة يجــب يجــوز للمــدين عنــد عقلــة أحــد عناصــر أصــله ا - 

  : توفر الشروط التالية

 .وجودعقلة تنفيذية سابقة عن تاريخ القيام •

 .أن تكون األشياء المعقولة مشمولة ضمن عناصر األصل التجاري المراد بيعه •
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 .   أن يكون األصل التجاري على ملك المعقول عليه المدين •

 ائم بالتتبع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في األجل المعين له،يقع بيع تقرر المحكمة بطلب من الق - 

 

  .ت من م 244ررة بالفصل ــاري نزوال عند رغبة الدائن وذلك بعد إتمام اإلجراءات المقــل التجــاألص - 

ال يمكن بيع عنصر أو أكثر من عناصر األصل التجاري المثقل بقيود كل على حده إذا كان طلب البيع  - 

بموجب عقلة تنفيذية، إال بعد عشرة أيام على األقل من تاريخ إخطار جميع الدائنين المقيدين قبل اإلعالم المذكور 

  .بخمسة عشرة يوما على األقل في المحل المختار المعين لكل منهم بالتقييد الخاص به

  :بيع األصل التجاري بطلب من الدائنين المقيدين ) 2

رتهن المقيد دينهما على األصل التجاري، أن يحصال على اإلذن ببيع األصل التجـاري الـذي  يجوز للبائع والدائن الم

يضمن ما لهما من ديون بعد ثمانية أيام من التنبيه بالدفع على المدين وعلى الحائز لألصل التجاري عنـد اإلقتضـاء بـدون 

  .جدوى

  :شروطــه * 

 :فيما يتعلق بالدائن المرتهن 

  .من المجلة التجارية ومقيدا 236مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها بالفصل يجب أن يكون رهنه  •

 .وجود دين بذمة المدين مالك األصل التجاري •

 :فيما يتعلق بالبائع 

  .وجوب التنبيه على المدين بالدفع       

  :البيع عند طلب الوفاء بدين مرتبط باستغالل أصل تجاري ) 3
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اء دين مرتبط باستغالل أصل تجاري، أن تأذن بحكمها ببيع األصل المذكور إذا طلب يجوز للمحكمة عند الحكم بأد

  .منها الدائن ذلك، في صورة إمتناع المدين من أداء الدين في أجل تحدده له

  :إجراءات بيع األصل التجاري  )ب

  .اريترفع القضية بعريضة بواسطة محام إلى المحكمة اإلبتدائية الواقع بدائرتها األصل التج - 

  .تخضع لإلجراءات العادية المعمول بها بكتابة الدوائر المدنية - 

  :الحكـــم )ج

وجوب إصداره في ظرف شهر من تاريخ تقييد القضية وفي أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ  - 

  .اإلستئناف

 .من م ت 243ويجب أن يتضمن نّص الحكم التنصيصات الواردة بالفصل  - 

  .جاري قابل للتنفيذ طبقا لمسودة الحكم وقبل التسجيلالحكم الصادر ببيع األصل الت - 
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  عـم الرابـالقس

  ةــراءات الكتابــإج

  :يستمد كاتب المحكمة إختصاصاته من مختلف المجالت القانونية وخاّصة 

  .مجلة المرافعات المدنية والتجارية �

  .المجلة التجارية �

  .مجلة الحقوق العينية �

  .مجلة الشغل �

  .شخصيةمجلة األحوال ال �

  .واألمراض المهنية قانون حوادث الشغل �

  .مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي �

  ).مثل قانون إنقاذ المؤسسات وقانون السجل التجاري (نصوص قانونية خاصة  �

  : المدنية والتجارية تينإجراءات الكتابة في الماد :األولى الفقرة 

  :أعمال كاتب المحكمة قبل الجلسة  )أ

  :لعرائض والمطالب وترسيمها تلقي ا) 1

، إّال أّنـــه يمكـــن ، وترســـيمها فـــورا بالـــدفاتر المعـــدة لـــذلكمـــن المحـــامينتلقـــي العـــرائض والمطالـــب  - 
مباشــرة مــن المتقاضــين فــي القضــايا التــي تكــون فيهــا إنابــة المحــامي غيــر  لكاتــب المحكمــة تلقــي العــرائض

الحالـــة  -اإلســـتعجالي  -لحالـــة الشخصـــيةا -التقـــاديم  - الضـــمان اإلجتمـــاعي -الشـــغل : وجوبيـــة مثـــل 
 .)ترسيم والدة أو وفاة -مطالب اإلصالح (المدنية 
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  :تكوين ملفات القضايا المرسمة ) 2

   :، ويتعّين على كاتب المحكمة ما يلي يقوم كاتب المحكمة إثر الترسيم بالدفتر العام بتكوين الملف المدني  

  .وأسماء المحامين الذين أعلنوا نيابتهم عنهم األطرافهوية وخاّصة  تضمين جميع البيانات بالملف �

التثبت من الكشوفات الواردة عليه صحبة عريضة الدعوى والتأكد من تأمين معلوم الخطية في القضايا  �

من إسعاف المدعي كالتحّقق أو  ،التي موضوعها إعتراض أو إلتماس إعادة النظر أو تأمين خطية اإلستئناف

  .اإلعانة العدلية مكتبى قرار بتسخير محام بناء عل

اإلشارة إلى الوثائق المؤمنة لدى رئيس الكتبة إن وجدت والحرص على وضع عدد التأمين على ظهر  �

  .الملف بوضوح

  : إدراج القضايا بدفتر المراقبة) 3

ر بها يرسم به كاتب المحكمة جميع القضايا حسب ترتيبها العددي ويشير أمامها على تواريخ الجلسات التي تم  

  .إلى تاريخ فصلها

  :تحرير جدول القضايا قبل كل جلسة ) 4

يحرر كاتب المحكمة جدوال في القضايا المعينة بنفس الجلسة معتمدا على المطبوعة المعدة للغرض  يراعى في   

 - لمدعى عليه ا - نائبه  -المدعي - عدد القضية - تاريخ الجلسة  - الدائرة  - المحكمة (تعميره كتابة البيانات الواردة به 

  ).نائبه

  : أعمال كاتب المحكمة أثناء الجلسة )ب
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يحضر كاتب الجلسة مع هيئة المحكمة ويدون كل ما يدور بها تحت إشراف رئيس الجلسة ويحرص على تحرير   

فيما يخّص حضور األطراف وما دار بها من  مرافعات ونص الحكم إن كان وتاريخ  هذا األخير كل ما يمليه عليه 

  .ة المؤجلة لها القضيةالجلس

  : أعمال كاتب المحكمة إثر الجلسة)  ج

  .ء المحاضرإحالة ملفات الجلسة إلى رئيس الدائرة إلمضا �

  .الخاصة بهاتضمين مآل الملفات بالدفاتر  �

التي بها أحكام تحضيرية وٕاحالتها على رئيس الدائرة الملفات فرز ملفات القضايا المؤجلة للمفاوضة و  �

  .عضاء الهيئةلتوزيعها على أ

مأموريات من حيث أعداد القضايا وتاريخ المأمورية وهوية الخبير الإدراج مأموريات اإلختبار بدفتر  �

  .المسندة له المأمورية وتاريخ اإلنجاز

تاريخ اإلحالة  على) دفتر مراحل األحكامب( التنصيص بدفتر توزيع القضايا للتلخيص والرقن والتسجيل �

  .لمكلف بذلك وتاريخ الرجوع ثم تاريخ اإلحالة على الرقن والرجوع منه والتسجيلعلى التلخيص، والقاضي ا
  : تلقي مطالب اإلستئناف في  �

  .أحكام الطالق .  

  .بطالن الزواجأحكام  .  

  .األحكام الصادرة عن محاكم النواحي .  

  .أحكام التقاديم .  

  .الضمان اإلجتماعي أحكام .  

يكاتب في جلب الملف و  .الطالب أو نائبه يقتطع من الكنش المعد للغرض مقابل ذلك وصال إلى الكاتب ويسلم 

   .نظار المحكمة اإلبتدائية كمحكمة استئنافأبالنسبة للقضايا التي تكون من اإلبتدائي 
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 :تلقي مطالب التعقيب في  �

  .جعة لها بالّنظراألحكام الصادرة عن المحكمة اإلبتدائية بوصفها محكمة إستئناف ألحكام محاكم النواحي الرا - 

األحكام الصادرة عن المحكمة اإلبتدائية بوصفها محكمة إستئناف ألحكام الضمان اإلجتماعي الراجع لها  - 
  .بالّنظر

  :يتوّلى الكاتب فور تسلمه مطلب التعقيب القيام بما يلي

 .المقّدمة وجوبا من ط رف محام توقيع عريضة الطعن �

 .التنصيص على تاريخ تقديمها �

 .بالدفتر الخاص بمثل هذا الطعن تقييدها �

 .تسليم وصل لمقدمها �

 .إعالم كتابة محكمة التعقيب بتلقي الطعن بما يترك أثرا في ذلك �

  .توجيه الملف �

  :اإلستدعــــــاء  )د

إستدعاء (يتولى كاتب المحكمة إستدعاء الخصوم بالطرق اإلدارية بناء على صدور أحكام تحضيرية  - 

  .)إلخ... خبير، شهود 

الجلسة بعد تعيينها ليتسنى له إستدعاء  نسبة للقضايا المستأنفة يقع إعالم المحامي المستأنف بموعدبال  -

 .خصمه وتبليغ المستندات في اآلجال القانونية

  : االداري التجـاريإجراءات الكتابة في ماّدة  :الثانية الفقرة 

  :السجــل التجـــــاري  )أ
  : االطار القانونـــــي

  .02/5/95المؤرخ في  95لسنة  44د القانون عد )1

 .المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري 18/12/95المؤرخ في  95لسنة  2452األمر عدد  )2
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المتعلق بضبط تركيبة لجنة السجل التجاري وطرق  14/2/96المؤرخ في  96لسنة  256األمر عدد  )3

 .تسييرها

 19المنّقح بالقرار المؤرخ في  السجل التجاريالمتعلق بإجراءات  22/2/96قرار وزير العدل مؤرخ في  )4

 .2006فيفري 

المتعلق بضبط شروط التقييد بالسجل  22/2/96قرار وزيري العدل والتجارة والصناعة المؤرخ في  )5
  .التجاري المركزي

  : تسجيل التاجر الشخص المــــادي) 1

ا وتختم وجوبا الواردة به يتم تعمير البياناتيتسلم المعني باألمر من كتابة المحكمة مطبوعتي  �
  .)1996فيفري  22الملحق لقرار وزير العدل المؤرخ في  1والجدول عدد  9الفصل . (بإمضائه

ونسختين من بطاقة تعريف المعني باألمر ) د 15(تقدم المطبوعات المذكورة مع طابع جبائي  �

من بطاقة تعريف  ونسختين من سند التصرف في المحل ونسختين من رخصة تعاطي النشاط ونسختين

  .التاجر الجبائية

  .يعوض سند التصرف بالمحل برخصة الجوالن بالنسبة للتجار المتجولين �

ن يقوم التاجر بعملية التسجيل لدى دائرة المحكمة اإلبتدائية التي يتبعها وذلك في ظرف أيتحتم  �

 .أقصاه شهر واحد من بداية نشاطه

 .ت صفة التاجرثبو على يعتبر تسجيل الذات الطبيعية قرينة  �
 

  :لشخص المعنوي اتسجيل ) 2

تخضع لوجوب التسجيل بالسجل التجاري الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية والمتمتعة   �
بالشخصية المعنوية والشركات التجارية االجنبية والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بتونس والشركات غير 

الصبغة التجارية والصناعية والذوات المعنوية التي نصت قوانين أو تراتيب المقيمة والمؤسسات العمومية ذات 
  . خاصة على وجوب تسجيلها

يتضمن المطلب مطبوعتي تسجيل يتم تعمير البيانات الواردة بها وتختم وجوبا بإمضاء الممثل القانوني   �

  .للذات المعنوية أو وكيله
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ونسختين أصليتين من ) د 15(مع طابع جبائي  يكون مطلب التسجيل متضمنا للمطبوعات المذكورة  �

القانون األساسي ونسختين من بطاقة تعريف الممثل القانوني ونسختين من رخصة تعاطي النشاط ونسختين من 

  .البطاقة الجبائية للشركة ونسختين من سند التصرف في المحل أو ما يقوم مقامه

انوني أو المالي للشركة بكتابة المحكمة الواقع تودع مختلف المحاضر والوثائق المتعلقة بالوضع الق �

بدائرتها التسجيل بعد أن يقوم المعني باألمر بتعمير مطبوعتي تنقيح يقدمهما لكتابة المحكمة صحبة نسختين 

  .أصليتين من المحضر المتضمن للتنقيح

بدائرتها وعلى الشركة في كتابة المحكمة الواقع فتح الفرع  بتقديم مطلب إلىفرع تابع للشركة يتم لفتح  أيّ   �

هذه الحالة أن تدلي لكتابة محكمة الفرع بنسختين من مضمون سجلها التجاري مع نسختين من سند التصرف في 

  .المحل ونسختين من بطاقة التعريف الجبائية

مقر شركة من دائرة محكمة ابتدائية الى اخرى يتم بتقديم مطلب في الغرض لكتابة المحكمة لنقل  أيّ   �

ديدة مع نسختين من مضمون السجل التجاري ونسختين من سند التصرف في المحل الجديد أو ما يقوم مقامه الج

  .ونسختين من بطاقة التعريف الجبائية الجديدة

  :يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على   �

و التصرف أو ادارة أعمال أو المهنية أحكام القاضية بفقدان االهلية او بالتحجير لتعاطي األنشطة التجارية ألا .

  .أو تسيير الذات المعنوية بناءا على قرار قضائي او اداري

  .حكام الصادرة بإعادة االعتبار او برفع الحجر او العفوألا .  

  .الصادرة بحل الذات المعنوية او بطالنها األحكام .  

  .وفاة الشخص المسجل .  

الثانيـــة عـــن طريـــق النيابـــة العموميـــة او عنـــد االقتضـــاء الســـلطة يـــتم اعـــالم كاتـــب المحكمـــة فـــي الحـــالتين االولـــى و و  

  .االدارية واالعالم بالوفاة يكون بكل الطرق المثبتة لذلك
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 36و 34و) 3(الفقــرة  22كمــا يقــع التنصــيص بمكــان التســجيل الثــانوي وجوبــا علــى االحكــام المشــار اليهــا بالفصــول 

  .مة المقيد بها التسجيل االصليمن هذا القانون، بموجب اعالم يقوم به كاتب المحك

   :وذلك فيما يتعلق بـ يوما التي تلي التنصيص على ذلك بالسجل االصلي 15يقع هذا االعالم خالل  �

تصريحات التوقف عن الدفع او القرارات المنقحة له والقرارات واالحكام الصادرة حول اجـراءات التسـوية  : أّوال

  :الرضائية وخاصة 

  . الرضائية ى اتفاق التسويةقرار المصادقة عل .

  .وفسخه اإلتفاق القرار المتضمن تحوير شروط .

  :االحكام والقرارات الصادرة حول اجراءات التسوية القضائية وخاصة  :ا ــثاني

  .قرار المصادقة على برنامج التسوية المقترح. 

  . مضائه مع المدينإسناد التسيير للمتصرف او بوجوب إقرار  .

ذن إو الـرهن فـي االسـهم او الحصـص التابعـة لـه دون ألقيـام باعمـال التفويـت اير على مسير المؤسسة قرار التحج .

  .من المحكمة وقرار تعويضه بمتصرف قضائي

  .قرار فتح فترة المراقبة .

  .قرار منع التفويت في بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية الستمرار انشطتها بدون موافقة من طرف المحكمة.

  .و تصفيتهاأحكام تفليس الشركة أ :ثا ـثال

   .و غيرها من العقوباتأحكام تفليس المدين شخصيا أ :ا ـرابع

  .و البعض منهمأو جزء من خسائر الشركة على كاهل المديرين أحكام وضع كل أ :خامسا 

  .حكام ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلسأ :سادسا 

  .طالهو بابأوفسخه أمضاء صلح بسيط إ أحكام :سابعا 
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  .بطالهإو بأحكام الصلح بتنازل المفلس عن ماله بفسخه أ :ثامنا 

  :المحاسبة بالملف الملحق بالسجل التجاري إيداع وثائق) 3

ن أن يلمعنــويعلــى األشــخاص الطبيعيــين الماســكين وجوبــا لمحاســبة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل واألشــخاص ا -

  :سجل التجاريبالملف الملحق باليقوموا بإيداع ما يلي 

  .القوائم المالية وتشتمل على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم المالية* 

  .تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وعند اإلقتضاء تقرير مجلس المراقبة* 

  .تقرير التصّرف الخاّص بتجّمع الشركات بالنسبة للشركة األمّ * 

محــّددة بقــرار وزيــر العــدل  جاريــة والــذين تفــوق مســاهماتهم نســبافــي المســاهمين أو الشــركاء فــي الشــركات التقائمــة *
  .2009فيفري  19المؤرخ في 

  :مالحظة 

  .ال يمكن إطالع العموم إّال على القوائم المالية المذكورة أعاله

  : دور الكاتــــــــب) 4  

  :ام باألعمال التالية يتولى الكاتب المكلف بالسجل التجاري القي

   .باألمر وصل تضمين عند تلقيه للمطلب ييسلم للمعن  •

الترسيم في ظرف خمسة أيام من تلقيه للمطلب متى كان مطابقـا للقـانون، وٕاال فعليـه رفـع األمـر  يجري  •
  .للقاضي المكلف في نفس األجل

  .يعلم طالب التسجيل بمآل مطلبه في ظرف خمسة عشر يوما  •
سجيل بالسجل التجاري ويذكره على ظهر الملف المحتفظ به بكتابة المحكمة وفـي النظيـر يسند عدد الت  •

  .عدد التسجيل للطالب بواسطة مكتوب مضمون الوصول يبلغالموجه للسجل المركزي كما 

المعنــي  يعلــميراقــب صــحة البيانــات الخاصــة بالشــخص الخاضــع، واذا اتضــح لــه عــدم مطابقتهــا للواقــع   •

ضـعه بموجـب إشـعار فـي الغـرض واذا لـم يمتثـل هـذا األخيـر لـذلك فـي ظـرف شـهر يرفـع الكاتـب باالمر لتسوية و 

  .األمر للقاضي المكلف
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ومــا بعــده مــن  24يتــولى وجوبــا التنصــيص بالســجل التجــاري علــى القــرارات واألحكــام الــواردة بالفصــل   •

  .قانون السجل التجاري

غيــر المحكمــة التــي بــدائرتها  34ليهــا بالفصــل إحكــام المشــار حــد األأصــدرت أذا كانــت المحكمــة التــي إ  •

 يام الموالية لصدورهأصدرت الحكم يوجه خالل الثالثة أن كاتب المحكمة التي إصلي فألالتسجيل ا

مضــمونا منــه الــى كاتــب المحكمــة التــي بهــا الســجل التجــاري بمقتضــى مكتــوب مضــمون الوصــول مــع االعــالم 

  .مجراء الترسيإبالبلوغ قصد القيام وجوبا ب

ومــا بعــده مــن قــانون  39بالتشــطيب القــانوني الــالزم فــي الصــور الــواردة بالفصــل  وجوبــا الكاتــب يقــوم  •

  .السجل التجاري

  .مر بفحوى قرارات القاضي المكلف بواسطة مكتوب مضمون الوصولأليعلم كل معني با  •

محكمـة يعلـم في صورة تحويل مقر الشخص المسجل الى دائرة قضـاء محكمـة جديـدة، فـإن كاتـب هـذه ال •
كاتــب المحكمــة القديمــة بنقــل المقــر االجتمــاعي وذلــك فــي ظــرف شــهر مــن تــاريخ وقوعــه وعلــى كاتــب المحكمــة 

القديمة التشطيب على الشخص المسجل لديه وٕاعالم كاتب المحكمة الجديدة كما عليه اعالم المصرح بإتمام هذا 
  .اإلجراء

عالم كاتب محكمة التسجيل االصلي إيل الثانوي في صورة التسجيل الثانوي، على كاتب محكمة التسج  •

بوقــوع التســجيل الثــانوي وذلــك فــي ظــرف شــهر وعلــى كاتــب المحكمــة األخيــرة فــي الــذكر التنصــيص علــى ذلــك 
  .دراج تنقيح أو تشطيب متعلق بالتسجيل الثانويإبالسجل التجاري الموجود لديه، ويتبع نفس اإلجراء في صورة 

  .وما بعده وتقع معاينة اإليداع بمحضر يحرره 44ثائق الواردة بالفصل يقوم بإيداع العقود والو   •

عــالم كاتــب المحكمــة التــي إعلــى كاتــب المحكمــة التــي صــدر عنهــا قــرار بــالزام شــخص معــين بالتســجيل  •

  .عالم القاضي المكلف بالسجل التجاريإيوجد بها المقر أو المحل األصلي بذلك القرار كما عليه 

التــي نظــرت فــي االعتــراض علــى قــرار القاضــي المكلــف نســخة مــن الحكــم الــى  يوجــه كاتــب المحكمــة  •

  .عالم المعنى باألمرإكاتب المحكمة التي تم بها التسجيل األصلي للتنصيص على مضمونه وعلى هذا األخير 

ن لــم يــذعن الشــخص الخاضــع للتســجيل لقــرار القاضــي المكلــف إيعلــم كاتــب المحكمــة النيابــة العموميــة   •

 .لتجاريبالسجل ا
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  : المكلف بالسجل التجاري دور القاضـــي  )5

  .يراقب الكتابة المكلفة بمسك السجل التجاري - 

 .يمكن أن يعفي طالب التسجيل من تقديم وثيقة معينة إما كليا أو جزئيا - 

 .ينظر في مطالب الترسيم المحالة عليه من الكتابة والتي لم تكن مطابقة لمتطلبات القانون - 

رات الواردة عليه مـن الكتابـة والخاصـة بعـدم مطابقـة البيانـات المضـمنة بالسـجل التجـاري ينظر في اإلشعا - 

 .مع الواقع

 .يبطل الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات تبّين عدم صحتها - 

إما مباشرة أو بطلب من النيابة العمومية أو من كل شـخص ) الشخص الطبيعي(يصدر قرارا يلزم التاجر  - 

 .مطلب تسجيل في األجل القانونييقع تقديم يام بطلب التسجيل إذا لم له مصلحة، بالق

ــ -  عالم المعنــي بــالقرار إيبــت بموجــب قــرار فــي جميــع الخالفــات التــي تنشــأ أثنــاء التســجيل وتقــوم الكتابــة ب

 .بموجب رسالة مضمونة الوصول

 :مالحظـة

 .من تاريخ اإلعالم به في ظرف خمسة عشر يوماات قاضي السجل التجاري يمكن اإلعتراض على قرار  - 

  .ينفذ قرار القاضي في خالل خمسة عشر يوما من صيرورته نهائيا - 

    يقدم االعتراض الى كتابة المحكمة في شكل تصريح كتابي وتبت فيه المحكمة بأول جلسة لها  -        

  .صدار الحكمإالمشاركة في  المكلف بحجرة الشورى وال يجوز للقاضي 

  :عدم االفالس في ادة شه إجراءات تسليم )ب

  :تقديم المطلــــــب ) 1

  .الوطنية همن بطاقة تعريف بنسخة يرفقهايقوم الطالب بتعمير مطبوعة يتسلمها من كتابة المحكمة  - 

 .يضمن الكاتب المطلب بدفتر تسليم الشهائد ويسّلم وصال في ذلك للطالب - 



  

  

  

  

  

113

  

  .سبق تفليس الطالب من عدمهيوجه الكاتب المطلب الى مصلحة التعريف العدلي لالفادة حول  - 

  :  تسليم الشهادة) 2

بعـــد اإلّطـــالع علـــى الســـجل  التعريـــف العـــدلي بعـــدم التفلـــيس، يقـــوم الكاتـــب مصـــلحة تلقـــي جـــواب بمجـــرد - 

  .إلمضائها وختمها رئيس كتابة المحكمة على شهادة عدم اإلفالس ثّم يحيلها بتعمير التجاري

  .ة الماليةيتسلم الطالب الشهادة بعد تسجيلها بالقباض - 

  :ترسيم وايداع عقود الرهــــن إجراءات  )ج

  .يضمن الكاتب عقود الرهن حال قبولها بدفتر الرهون - 

ويحــتفظ  ،ن وجــد ويرجــع العقــود الصــحابها فــوراإيقــوم الكاتــب بخــزن المعلومــة بالســجل التجــاري للمــرتهن  - 

  .بنسخة من عقد الرهن

  :تسليم شهائد الرهن وعدم الرهـــــن  إجراءات )د

  . يتقدم الطالب بطلب مرفوق بنسخة من مضمون السجل التجاري - 

يمضـيها  المعـّدة للغـرضبعد التحقق من وجود او عدم وجـود رهـن يحـرر الكاتـب الشـهادة علـى المطبوعـة  - 

 .ويختمها بختم المحكمة بعد تسجيلها من قبل الطالب بالقباضة المالية

المـؤرخ  2001ــدد لسـنة 19القـانون     عــ(ة رهـن األدوات ومعـدات التجهيـز المهنيـ إجـراءات )هـ

  ) : 16/2/2001في 

  :مكان تقييد الرهـن ) 1

 يقدم المطلب إلى كتابة المحكمة اإلبتدائية التي يوجد بها السجل التجاري األصلي للمدين ولدى  - 

  .المحاكم اإلبتدائية األخرى إن كان له تسجيل ثانوي
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فــإّن المطلـــب يقــدم إلـــى  كتابــة المحكمــة التـــي يســتغّل بهـــا إن كــان المــدين غيـــر مرســم بالســـجل التجــاري  - 

  .المرهون أو التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المدين

  :الوثائق الواجب تقديمها ) 2

  .مطلب كتابي -              

 .محرران مسجالن بالقباضة المالية من عقد الرهن - 

 .لمة من المزّودقائمة مفصلة في كافة األدوات والمعدات موضوع عقد الرهن مس - 

 .مضمون من ترسيم المدين بالسجل التجاري إن كان مرسما - 

 .نظيرين من الكتب الرسمي إذا تعلق الطلب بإدراج تنقيحات - 

  .مضمون من الترسيم األصلي إن كان اإلدراج من اختصاص محكمة أخرى - 

  :إجراءات الترسيم ) 3

  .ن تاريخ تلقي الوثائقأّيام م 5يتولى الكاتب إجراء الترسيم في أجل ال يتجاوز  - 

يســّلم كاتــب المحكمــة عنــد تلقيــه وثــائق عمليــة الــرهن لطالــب الترســيم نظيــرا مــن عقــد الــرهن محلــى بطــابع  - 

 .خاّص يتضمن العدد الّرتبي لتسجيل العملية بالدفتر المعّد للغرض وتاريخها مذيال بإمضاء الكاتب

وجـود تقاييـد أو تنقيحـات إن وجـدت مـن علـى يسّلم الكاتب نسخا أومضامينا أوشهادات في وجود أو عـدم  - 

 .ضوء الترسيمات المضمنة بدفاتر المحكمة

خمسة دنانير لتقييد عقـد الـرهن أو إدراج تنقيحـات عليـه، (يتم تسجيل الوثيقة بالقباضة المالية بمعلوم قار  - 

ثــّم ترجــع إلــى كتابــة ) وثالثــة دنــانير لتســليم نســخة أو مضــمون أو شــهادة فــي التقاييــد أو التنقيحــات أو التشــطيبات

 .المحكمة قصد إمضائها وتسليمها لطالبها
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  :إجراءات التشطيب على الرهن ) 4

يقع التشطيب على الرهن والترسيمات إّما بموجب كتب ممضـى مـن المؤسسـة الدائنـة ومسـجل بالقباضـة الماليـة يفيـد 

  .ضاءرفع اليد كليا أو جزئيا أو بمقتضى حكم أحرز على قّوة ما اتصل به الق

  :التقارير البحريــــــــة  إجراءات إيداع) و

إلــى  متــرجم(تقريــر فــي نســختين ب ويــدلىو مــن ينوبــه الــى كتابــة المحكمــة رفقــة شــاهدين أيتقــدم الربــان  -

  .مع الدفتر اليومي للباخرة) جنبيةأالعربية بالنسبة للتقرير المحرر بلغة 

 .ر التقارير البحرّيةيداع في نسختين ويضمنه بدفتإليحرر الكاتب محضر ا - 

 .يداع بقباضة الماليةيتولى الربان تسجيل محضر اإل - 

يداع ممضاة منه ومختـوم بطـابع المحكمـة ويحـتفظ بالنسـخة يسلم الكاتب في الحين نسخة من محضر اإل - 

 .الثانية بكتابة المحكمة

  .يمضى الكاتب بالدفتر اليومي للباخرة وتحديدا بالصفحة المؤرخة بتاريخ الحادثة - 

  

  : امـخ األحكـم نسـتسلي: الثالثة الفقرة 

  : من يسلم نسخ األحكام ) أ

 يسـلمها كاتــب المحكمـة الصـادر عنهـا الحكــم مـن األحكـام ن النسـخ التنفيذيـة والمجــردةأم م م ت  252نـص الفصـل 

  .بطابع المحكمةبعد إمضائها وختمها 

  : النسخة التنفيذية تسليم ) ب
  .الصادر لفائدته الحكم أو لمحاميهالتنفيذية للطرف نسخة التسلم  - 

بنـاء علـى مطلـب  مـّرة واحـدة للمعنـي بـاألمر أو مـن ينوبـه بعـد تحليتهـا بالصـيغة التنفيذيـة وهذه النسخة تسـلم

  .كتابي يقدم للغرض
  .يمكن أن تعّدد النسخة التنفيذية بتعّدد المحكوم لفائدتهم - 
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  :التنفيذية  ةإجراءات تسليم النسخ) 1

ة قبل إجراء أي عمل ، أن يتحقق من عدم حصول تسليم هذه النسخة وذلك على كاتب المحكم - 

  ).بطاقة خالص المعلوم التكميلي(بمراقبة أصل الحكم وبطاقة التسجيل 

 ررها بمناسبة تسجيل الحكمحالقصاصة الخاصة بدفع معلوم التسجيل والتي كان  الكاتبيسلم  - 

  .للمعني باألمر

  .الطابع الجبائي ووضوع الطلب، ويشير عليه بخالص المعاليم لطالب نسخة من الحكم ملكما يسلم 

ـــه بمـــا يفيـــد الخـــالص، نســـخة -  عـــد تحليتهـــا ب الحكـــم يســـلم كاتـــب المحكمـــة للطالـــب عنـــد اإلدالء ل

 .)التامبر ومصاريف االختبار(بالصيغة التنفيذية، وٕادراج المصاريف القانونية بها 

الـذي يمضـي بـه المتسـلم بعـد  المعـد للغـرض يتولى كاتـب المحكمـة تضـمين هـذه النسـخة بالـدفتر - 

التحقـــق مـــن هويتـــه وتضـــمين عـــدد بطاقـــة تعريفـــه والتنصـــيص بطـــرة أصـــل الحكـــم علـــى تســـليم النســـخة 

 .التنفيذية

دنــانير عــن كــل مخالفــة بقطــع  5فــي صــورة مخالفــة الكاتــب لواجــب التنصــيص بطــرة اصــل الحكــم يســتهدف لخطيــة قــدرها 

  .النظر عن غرم الضرر

  :ج نسخة تنفيذية ثانية إستخرا) 2

يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانيـة إذا وقـع إتـالف النسـخة التنفيذيـة األولـى للحكـم قبـل تنفيـذه عمـال  - 

  .م م م ت 254بأحكام الفصل 
التـي أصـدرت الحكـم  المحكمـة حكـم إسـتعجالي صـادرعن استخراج النسـخة الثانيـة بمقتضـىلطالب ل يمكن - 

  .إال إذا إعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذهضامن مالي، وٕاعطاء األصلي 

  .وينص الكاتب بطرة أصل الحكم على أن النسخة التنفيذية أخرجت بمقتضى حكم إستعجالي

  :تسليم النسخ المجردة ) ج
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  .تسلم النسخ المجردة لكل من يطلبها - 

  : يتعين على كاتب المحكمة قبل تسليم النسخ المجردة التثبت من  - 

   .تسجيل الحكم وذلك بالرجوع إلى جذر بطاقة التسجيلوقوع  .

  .أصل الحكم للتحقق من خالص تلك المعاليم .

  .وتسلم النسخ المجردة بعد وضع الطابع الجبائي على النسخة المطلوب تسليمها

  .ذلك الدفترالمتسلم ب يمضى ،تضمن النسخ المجردة عند التسليم بالدفتر المعد للغرض - 

 .كمة التنصيص بطرة أصل الحكم عند تسليم النسخ المجردةيجب على كاتب المح - 

  : إصالح األحكام) د

مـــن  بقـــرار مـــن اإلخـــتالالت الماديـــة فـــي اإلســـم والحســـاب وغيـــر ذلـــك والغلطـــاتفـــي الرســـم  الغلطـــات يقـــع إصـــالح 
   .المحكمة

  .الصادر باإلصالح بطرة أصل الحكم والنسخ المستخرجة منه القرارينص كاتب المحكمة على 

أو نظيـرا أو  كتـاب المحـاكم أن يسـلموا أصـال ىـــمجلـة معلـوم التسـجيل والطـابع الجبـائي علمـن  83حجر الفصل 

  .المعاليم  عن دفع شخصيا  ما لم يقع تسجيله وٕاال يكونون مسؤولين من حكم خاضع للتسجيل نسخة

  :الرقيم التنفيذي ) هـ

  .ها النسخة التنفيذيةلم تشملمضمون تنفيذي في المصاريف القانونية التي  هو - 

يتولى كاتب المحكمة تحرير الرقيم بعد تعيين مقدار تلك المصاريف من طـرف رئـيس المحكمـة   - 

 .ليقع استرجاعها من المحكوم عليه بعد التنفيذ

يحلّــى الـــّرقيم بالصـــبغة التنفيذيـــة ويـــنّص عليـــه بطـــرة أصــل الحكـــم ثـــّم يضـــّمن بـــدفتر تســـليم نســـخ  - 

  .األحكام
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  ـاب الثــانيالبـ

  الفـرع الجزائــي 
  

  ةــة العموميــالنياب م األولـــالقس
وٕالى جانب أهمية . بوظائف النيابة العمومية لدى المحكمة اإلبتدائية وكيل الجمهورية ومساعدين له يقوم

عمومية وممارستها اإلختصاص القضائي  الموكول ألعضاء النيابة العمومية لدى المحكمة اإلبتدائية مثل إثارة الدعوى ال

وحضور الجلسات الخاّصة بالمادة الجزائية أو المادة المدنية في الحاالت التي يحددها القانون، فإّنهم يضطلعون أيضا 
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بمهام إدارية متنوعة التقّل قيمة تخّص باألساس مراقبة أعمال بعض مساعدي القضاء والسهر على تنفيذ األحكام الجزائية 

  .اّمة بالنسبة لألحكام المدنية التي تعّذر تنفيذهاواإلسعاف بالقّوة الع

  : في عمل النيابة العمومية الفرع القضائـي :األولى الفقرة 

  .إلثارة الدعوى العمومية وممارستها قانوناالنيابة العمومية هي الجهة القضائية المؤهلة 

كزهـــا وضـــباط الحـــرس الـــوطني علـــى حكـــام النـــواحي ومحـــافظي الشـــرطة وضـــباطها ورؤســـاء مرا وقـــد أوجـــب المشـــرع

ورؤســاء مراكــزه بوصــفهم مــأموري الضــابطة العدليــة أن يعلمــوا وكيــل الجمهوريــة حــاال بكــل مــا قــاموا بــه مــن  هوضــباط صــف

  .أعمال والمتمثلة أساسا في تلقي الشكايات ومعاينة الجرائم وتحرير المحاضر في شأنها

  :والبّت فيها البرقيـــات ي تلقّ  ) أ

  .البرقيات الواردة عليه جميعمهورية أو أحد مساعديه على يطلع وكيل الج - 

 .)أي قبل ورود المحضر المتعلق بها(له فتح بحث تحقيقي على ضوء البرقية  ويجوز - 

دفتــــرا خاصــــا بالبرقيــــات يتضــــمن العــــدد الرتبــــي للبرقيــــة وتــــاريخ تحريرهــــا  كتابــــة وكالــــة الجمهوريــــةتمســــك  - 

 .ومصدرها وموضوعها ومآلها

  :لمحاضـــر ا البّت في )ب

ترد على وكالة الجمهورية من مراكز الشرطة أو الحرس أو مـن اإلدارات العموميـة محاضـر تتعلـق بموقـوفين وأخـرى 

  .ح أو فرار أو مجهولي الهويةابمظنون فيهم بحالة سر 

ــبس  )1 هــي المحاضــر التــي تــرد علــى وكالــة الجمهوريــة ويكــون فيهــا المشــبوه فيــه بحالــة  : محاضــر التل

  .إحتفاظ
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عــدد  والمصــدر  وتــاريخ الــورود و العــدد الرتبــي  ويــنّص بــهبــدفتر التلــبس  تضــمن هــذه المحاضــر - 

أسماء المتهمـين وقـرار النيابـة العموميـة بشـأن كـل مظنـون فيـه بوضـع مالحظـة  ونوع التهمة  والمحضر 

  .إيداع أو سراح أو إحالة تّوا

 .يقع تضمين المحضر بدفتر التلبس أحدهم بحالة إحتفاظ وكانمشبوه فيهم  بعّدةإذا تعلق األمر  - 

  :المحاضر العادية  )2

هــي المحاضــر التــي تــرد علــى وكالــة الجمهوريــة ويكــون فيهــا المشــبوه فيــه معلومــا وبحالــة ســراح أو مجهــوال أو بحالــة 

  .فرار

  :وهذه المحاضر تضمن بالدفاتر التالية 

  .دفتر محاضر الشرطة - 

 .دفتر محاضر الحرس الوطني - 

رات العمومية والفروع المالية التي خول لها المشرع البحث في بعـض الجـرائم الخاصـة ادفتر محاضر اإلد - 

 ).…حماية المحيط الوكالة الوطنيـة لات و ـوالنقل البري واإلقتصاد واألداءات غير القارة والغاب الديوانة اتإدار : (

تــاريخ وروده وأســماء علــى عــدد المحضــر وتاريخــه والجهــة التــي تولــت البحــث و  هــذه الــدفاتر يــنص بجميــع - 

 .المشبوه فيهم والموضوع وقرار النيابة العمومية

 بـــالوادي المخصـــص هـــذا اإلجـــراءفـــي صـــورة إرجـــاع المحضـــر إلتمـــام بعـــض األبحـــاث فإنـــه يـــنص علـــى  - 

 .على تاريخ القراربه كما يقع التنصيص  العمومية ألعمال النيابة بالدفتر

 .تاريخ الرجوع وعدد المحضر المحرر في الموضوعمن جديد يقع التنصيص على  المحضر بمجرد ورود - 

 .ن بالمحضرويسند له عدد يضمّ  بالمكان المخصص لهلمحجوز ان يؤمّ  - 
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فإنـه يقـع التنصـيص علـى ذلـك بأصـل المحضـر وتـتم إحالـة  طفـلفي صورة إفراد التتبـع بنـاءا علـى وجـود  - 

المحضـر  التـي يـتم فيهـا إحالـة لفـاعـدا صـورة فـتح بحـث تحقيـق أط على القاضي المختص بالنظر بالنسخة طفلال

 .برمته على قاضي تحقيق األطفال

  :ضـر امـآل المح )3

  :يتخذ وكيل الجمهورية في شأن المحاضر التي يتلقاها أحد القرارات التالية 

  .الحفظ - 

أو محكمــة الناحيــة أو أو القاضــي المنفــرد اإلحالــة علــى المجلــس الجنــاحي بالمحكمــة اإلبتدائيــة  - 

 .قاضي األطفال

 .اإلحالة على قاضي األسرة في خصوص حاالت الطفولة المهّددة للتعّهد بها - 

 .بمحكمة واحدة فتح بحث تحقيقي مع التنصيص على عدد المكتب عند تعدد قضاة التحقيق - 

 .إرجاع المحضر لمصدره أو لجهة ثانية لمزيد البحث - 

 .التخلي لعدم اإلختصاص الترابي - 

  :الشكايــــات  البّت في )ج

  .ضرر من جريمة أن يرفع شكاية مباشرة إلى وكالة الجمهوريةلكل مت

  :تقديم الشكاية  )1

إســم ، وممضــاة مــن قبــل صــاحبها أو مــن ينوبــه ومحتويــة علــى إســم الشــاكي وعنوانــه حــررةيجــب أن تكــون الشــكاية م

  .المؤيدات إن وجدت والموضوع ، المشتكى به وعنوانه

  :ترسيم الشكاية  )2
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  .جمهورية الشكايات المثارة ضد األشخاص الماديين أو المعنويينتتلقى كتابة وكالة ال - 

علـى تـاريخ تقـديمها مـع  بالـدفتر دفتر المعد لذلك ويسند لها عـدد رتبـي ويقـع التنصـيصالتضمن الشكاية ب - 
 .بيان إسم الشاكي والمشتكى به وموضوع الشكاية

  .الرتبي وتاريخ التقديميتسلم العارض أو نائبه وصال في تلقي الشكاية يتضمن بيان العدد  - 

  : النظـر في الشكايــة  )3

تحـــال الشـــكاية علـــى وكيـــل الجمهوريـــة أو أحـــد مســـاعديه فيتـــولى البحـــث فيهـــا مباشـــرة أو بواســـطة أعـــوان الضـــابطة  

  :بـ العدلية وذلك 

  .تلقي تصريحات العارض وما لديه من مؤيدات -              

 .دود ومؤيداتما لديه من ر  تلّقيو المشتكى به  سماع  - 

 .سماع الشهود  - 

 .إجراء المكافحات والمعاينات الالزمة  - 

  .في الّصور التي أجازها القانون الصلح بالوساطة في المادة الجزائيةإجراء  - 
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  :مــآل الشكايــة  )4

  :محّل النظر أحد القرارات التالية يتخذ ممثل النيابة العمومية بشأن الشكاية 

  .الحفظ - 

 فـي صـورة وجـود جنحــــة أو القاضـي المنفـرد الجناحي أو محكمة الناحيـة اإلحالة على المجلس - 

 .أو مخالفة

 .فتح بحث تحقيقي - 

هـــذه الصـــورة يقـــع التنصـــيص علـــى تـــاريخ التوجيـــه والجهـــة وفـــي  .لمزيـــد البحـــث الملـــف إرجـــاع - 

 .الملّف من جديد بمجّرد رجوعه تاريخ ورودتضمين يقع على أن  ،المتعهدة به

 .حكمة المختصةالتخلي لفائدة الم - 

الجناحية    والدفتر العام لترسيم القضايا ن جهةـاضر والشكايات مـالمح دفترييتجه التنسيق بين اإلرشاد لتسهيل عملية 

  .   بالدفترين األولين   الجناحية أو التحقيقية التحقيقية من جهة أخرى وذلك بإدراج أعداد القضايا  ودفتر القضايا

  :مادة الجزائية الصلح بالوساطة في ال)د

أرسى  ،المتعلق بإتمام مجلة اإلجراءات الجزائية 2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  93بموجب القانون عدد 

  .بواسطة وكيل الجمهورية المشرع آلية الصلح بالوساطة في المادة الجزائية

  :نطاق الصلح وشروطه  )1

  .وى العموميةيمكن اعتماد آليات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدع - 

يشمل الصلح بالوساطة مادة المخالفات وكـذلك بعـض الجـنح الـوارد تعـدادها علـى سـبيل الحصـر بالفصـل  - 

 .ثالثا من مجلة اإلجراءات الجزائية 335
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  :إجراءات الصلح وآثاره )2

يــتم الصــلح بإشــراف وكيــل الجمهوريــة إمــا بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن الشــاكي أو المشــتكى بــه أو محــامي  - 

  .دهماأح

 .يتم الصلح وجوبا بحضور المشتكى به شخصيا وله أن يستعين بمحام - 

 .إذا لم يحضر المتضرر شخصيا ال يجوز إجراء الصلح في حقه إّال بمقتضى توكيل خاص - 

يمضى من طرفهما كما يمضيه وكيل الجمهورية و يضمن الصلح صلب محضر مرقم يتلى على الطرفين  - 

 .لمترجموكاتبه وعند اإلقتضاء المحامي وا

الـذي ال يمكـن (إذا تعذر إتمام الصلح أو لم يقع تنفيذه كليا في األجل المحدد من طرف وكيل الجمهورية  - 

 .يجتهد هذا األخير في تقرير مآل الشكاية) أشهر 9أن يتجاوز في أقصى الحاالت 

انقضــاء  يترتــب عــن تنفيــذ الصــلح بالوســاطة كليــا فــي األجــل المحــدد أو عــدم تنفيــذه بســبب مــن المتضــرر - 

 .الدعوى العمومية تجاه المشتكى به

اق األطـراف إّال إذا ظهـرت عناصـر جديـدة مـن ـال رجوع فـي الصـلح بالوسـاطة فـي المـادة الجزائيـة ولـو باتفـ  

  .قانونا اف الجريمة بما يحول دون إمكانية الصلح فيهـشأنها تغيـير وص

  : الشكايـات المثـارة ضــد عـدول التنفيـذ)هـ

  :الشكايــة تقديم  )1

عــدل التنفيــذ إســم  ،وعنوانــه الشــاكيوممضــاة مــن قبــل صــاحبها ومحتويــة علــى إســم  محــررةيجــب أن تكــون الشــكاية 

  .التظّلم موضوع ،وعنوانه المشتكى به

  :ترسيم الشكايـة  )2

  .تتلقى كتابة وكالة الجمهورية الشكايات المثارة ضد عدول التنفيذ - 
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تضمن الشكاية بالدفتر المعد لذلك ويسند لها عدد رتبي ويقع التنصيص على تاريخ تقديمها مع بيان إسم  - 

 .الشاكي وعدل التنفيذ المشتكى به

  .يتسلم العارض أو نائبه وصال في تلقي الشكاية يتضمن بيان العدد الرتبي وتاريخ التقديم - 

  :النظر في الشكايـــة  )3

  : القيام باألعمال التالية وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه فيتولى تحال الشكاية على السيد

  .تلقي تصريحات العارض وما لديه من دفوعات ومؤيدات - 

 .ما لديه من ردود ومؤيدات وتلقيإستدعاء عدل التنفيذ للتحرير عليه  - 

 .دليةسماع جميع األطراف المعنية بموضوع الشكاية سواء مباشرة أو بواسطة أعوان الضابطة الع - 

 .التداخل لفض الخالف بالحسنى إن أمكن ذلك - 

  :مآل الشكايــــة  )4

  :يتخذ وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه قرارا بشأن مآل الشكاية بـ 

  .الحفظ - 

 .المحكمة المختصةاإلحالة على  - 

 .فتح بحث تحقيقي - 

 خطـأل ارتكابـهإحالـة عـدل التنفيـذ علـى مجلـس التأديـب فـي صـورة  تحرير تقرير فـي طلـب - 

 .صناعـي

  .ال يحول التتبع التاديبي دون اثارة التتبعات الجزائية



  

  

  

  

  

126

  

  : عدول التنفيــــذ أعمال مراقبة) و

  :ي ـاإلطار القانون

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

ســتئناف وهــو تحــت المراقبــة المباشــرة لوكيــل يرجــع العــدل المنفــذ بــالنظر إلــى الوكيــل العــام لــدى محكمــة اإل - 

 .الجمهورية بالدائرة التي بها مركز إنتصابه

 .مهامه بكامل دائرة المحكمة اإلبتدائية التي بها مركز إنتصابه عدل التنفيذ يباشر - 

العـــدول المنفـــذون المنتصـــبون بـــدوائر المحـــاكم اإلبتدائيـــة بتـــونس وأريانـــة وبـــن عـــروس يباشـــرون نشـــاطهم  - 

 .تلك الدوائربكامل 

مراقبـــة الـــدفاتر وٕاجـــراء التفقـــدات العينيـــة ومراقبـــة  تتــولى النيابـــة العموميـــة مراقبـــة عـــدول التنفيـــذ مـــن خــالل - 

 .أعمال التنفيذ والبت في الصعوبات المنجّرة من ذلك

  :مراقبة الدفاتــر ) 1

  : الواجب مسكها الدفاتــــر:  أّوال

  .وحقوق اإلنسانن يتسلمهما من وزارة العدل يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومي

  :الدفتر العــام * 

  .يوم جميع ما يقوم به من أعمال عدا أعمال التنفــــيذبيضمن به يوما  - 

يــنص بــه علــى نــوع العمليــة وتــاريخ التكليــف وٕاســم الطالــب والمطلــوب وتــاريخ القيــام بالعمليــة ومصــاريف  - 

 .ستخلصة والمالحظات عند اإلقتضاءالمحضر وتاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم الم

  :دفتر التنفيـــذ * 
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  .ضمن به جميع أعمال التنفيذت - 

ينص صلبه على العدد الرتبـي لملـف التنفيـذ ونـوع السـند ومرمـاه وتـاريخ التكليـف وتـاريخ محضـر اإلعـالم  - 

  .والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ

  :اتــــر عرض الدف :ثانيا 

 كل ثالثـة أشـهر علـى وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـةالمذكورين يجب على عدل التنفيذ عرض الدفترين   - 

  .لمراقبتهما والتوقيع عليهما مركز إنتصابه التي بها

 .في بحر الخمسة عشرة يوما األولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر العرض يتمّ   - 

 .دفتريه للمراجعة كلما طلب منه ذلك يجب على عدل التنفيذ تقديم  - 

  :التفقد العينــــي ) 2

  :حالة المكتـــب  :أّوال 

  .الئقا ويضمن المحافظة على السر المهنيالمكتب يجب أن يكون  - 

 .يجب وضع الفتة من الحجم اإلعتيادي بواجهة المحل - 

  .ال يجوز للعدل المنفذ أن يكون له أكثر من مكتب - 

  :الكتبــة  :ثانيـا 

  .كن للعدل المنفذ اإلستعانة بكاتب محلف أو أكثر للقيام بأعمال التبليغيم  - 

يوقـع  و، مـن طـرف العـدل المنفـذ بالنسـخالتـي يقـوم بهـا الكتبـة المحلفـون يجب أن تمضى أعمال التبليـغ   - 

 .عدل التنفيذ على التنصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف باألصل

  :مسـك األرشيـف  :ثالثــا 

  .ل التنفيذ اإلحتفاظ بنسخة من رقيم كل عمليــة يقوم بهايجب على عد - 
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  .تنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة - 
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  :ور والمصاريف ـبة األجـمراق:  رابـعا

يجب التنصيص أسفل األصل والنسخ من كل محضر على مقدار األجر المقبـوض مـع بيـان مفصـل فـي  - 

  .جميع المصاريف

 .بخطية تساوي ضعف معلوم األجرعدل التنفيذ دم التنصيص على مقدار األجر يعاقب في صورة ع - 

  .بخطيـة قدرهـا ثالثة آالف دينار عدل التنفيذ في صـورة تسلـم أموال زائـدة يعاقـب - 

  :تسليم األموال الراجعة للحرفاء  : خامـسا

  .لمستحقيها يوما 15يجب تسليم األموال المقبوضة في ظرف  - 

 .أيام من تاريخ إنقضاء األجل 6في صندوق الودائع في ظرف  تلك األموال ر تؤمنعند التعذ - 

  .يجب على عدل التنفيذ فتح حساب جار خاص بأموال الحرفاء - 

  :مراقبة أعمال التنفيذ ) 3

  .البحث حول أسباب التأخير في تنفيذ األحكام - 

  ).شهاراتاإل -التبليغ  -تحرير المحاضر (التحري حول صحة اإلجراءات المتبعة  - 

  : التنفيذيةالصعوبـات ) 4

  : تعمل النيابة العمومية على تذليل الصعوبات المادية التي تعترض عدل التنفيذ أثناء مباشرته ألعماله 

  .من خالل التدخل لدى أعوان الضابطة العدلية قصد حثهم على مساعدة عدل التنفيذ إلنجاز أعماله - 

كســر األختـــام، المخالفـــات  التفـــريط فــي معقـــول،:  مثــلتنفيـــذ إجــراء األبحـــاث الالزمــة بخصـــوص جــرائم ال - 

 .المتعلقة بالسلطة العامة، تتبع األشخاص الذين يستعملون حيال وخزعبالت لمنع أعمال التنفيذ

إرشــاد عــدل التنفيــذ حــول الطــرق الكفيلــة إلتمــام أعمــال التنفيــذ دون أن يــؤدي ذلــك إلــى شــرح األحكــام أو  - 

  .خطاء إذ أن ذلك يبقى من عالئق المحكمة المختصةإصالح ما تسرب إليها من أ
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  : عدول اإلشهـــادأعمال مراقبة ) ز

   :اإلطار القانونـــي 

  .المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد 1994ماي  23المؤرخ في  1994لسنة  60القانون عدد 

راقبـة المباشـرة لوكيـل يرجع عدل اإلشـهاد بـالنظر إلـى الوكيـل العـام لـدى محكمـة اإلسـتئناف وهـو تحـت الم - 

  .الجمهورية بالدائرة التي بها مركز إنتصابه

 .يباشر مهامه بكامل دائرة المحكمة اإلبتدائية التي بها مركز إنتصابـــه - 

عــدول اإلشــهاد المنتصــبون بــدوائر المحــاكم اإلبتدائيــة بتــونس وأريانــة وبنعــروس يباشـــرون نشــاطهم بكامـــل  - 

 .تلك الدوائــر

  : مراقبة الدفاتر وٕاجراء التفقدات العينية لعمومية عدول اإلشهاد من خاللتراقب النيابة ا - 

  :مراقبة الدفاتــر ) 1

  : الواجب مسكها الدفاتـــــر :أّوال 

  :وحقوق اإلنسان  ا من وزارة العدلميمسك عدل اإلشهاد دفترين يتسلمه *

  :دفتر المسودات * 

مــع التنصــيص باختصــار  عــدل اإلشــهاد  مــاميــنص بــدفتر المســودات علــى مــا إلتــزم بــه الطرفــان أ - 

 .على األركان األساسية للكتب الذي يحرر فيما بعد بدفتر العمل

  :دفتر العمل * 

  .ترسم به الطوابع والتأشيرات واألعداد الرتبية

  :عرض الدفاتـــر  :ثانيا 

  .يتم عرض الدفاتر على توقيع وكيل الجمهورية كّل ثالثة أشهر - 

 .ختم من طرف وكيل الجمهورية ويحفظ بكتابة المحكمة اإلبتدائيةعند إنتهاء الدفتر ي - 
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 .يمكن لعدل اإلشهاد اإلحتفاظ بآخر دفتر عمل مختوم - 

  :التفقد العينــــي  )2

  :حالـة المكتــب :  أّوال

  .يجب أن يكون المكتب الئقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني - 

 .عتيـادي مبين بها اإلسـم والمهنة فقطيجب وضع الفتة من الحجـم اإل - 

  .يجب أن ال يكون للعدل أكثر من مكتب واحد - 

  :مصاريف ـور والـبة األجـمراق :ثانيـا 

  .يجب التنصيص أسفل العقد على مقدار األجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف

  :حرفاء ـعة للـوال الراجـتسليم األم :ثالـثا 

  .يوما على األقصى 15قبض أموال راجعة للحريف أن يسلمها له في ظرف  على عدل اإلشهاد عند - 

واألمـائن فـي الخزينـة العامـة للـبالد التونسـية عند التعذر تودع األموال باسم الحريـف فـي صـندوق الودائـع  -

 .يوما المذكور 15أجل من إنقضاء  عمل أيام 6في ظرف 

  : اإلسعــاف بالقـوة العامــة) ح

مسـاعدة عـدل بتخذه وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه يـأذن بموجبـه سـائر أعـوان الضـابطة العدليـة يكتابي هو قرار 

  .التنفيذ بالقوة العامة قصد تمكينه من إتمام أعمال التنفيذ نتيجة ما لقيه من تصدّ 

  : تقديم المطلب) 1

 .يتولى عدل التنفيذ تقديم المطلب إلى كتابة وكالة الجمهورية في نظيريــــن - 
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يســند لــه عــدد رتبــي ويقــع و تــولى كتابــة وكالــة الجمهوريــة تضــمين المطلــب بــدفتر األذون بــالقوة العامــة ت - 

على إسم العدل المنفذ المباشر ألعمـال التنفيـذ وٕاسـم الطالـب والمطلـوب والسـند التنفيـذي وتـاريخ  بالدفتر التنصيص

 .ورود اإلذن

بيـان و  ،السـند التنفيـذي والمحكوم عليـه  وبلالمطٕاسم و المحكوم لفائدته  يحتوي المطلب على إسم الطالب - 

 ....).إجراء عقلة أو تنفيذ حكم بالخروج أو بيع إثر عقلة(األعمال المراد القيام بها 

ــالقوة العامــة  -  نســخة مــن  و نســخة مــن الســند التنفيــذي محلــى بالصــيغة التنفيذيــةبيرفــق مطلــب اإلســعاف ب

من م م م  9أو طبق الفصل  3و 2فقرة  8تم التبليغ طبق الفصل  مع إضافة عالمة البلوغ إذابه محضر اإلعالم 

نســـخة مطابقـــة لألصـــل مـــن محضـــر العقلـــة التنفيذيـــة  والتنفيـــذ  نســـخة مطابقـــة لألصـــل مـــن محضـــر محاولـــةو  ت

 .بيع المعقولواإلعالم بها إذا تعلق األمر بطلب المساعدة على إتمام 

  : ط اإلسعاف بالقّوة العامةو شر  )2

 اإلسـعاف بـالقوة العامـة التثبـت مـنمطلـب  البت فـي قبل وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه يتعين على -

  :النقاط التالية 

  :من حيث الشكــل  :أّوال 

  .أن تكون جميع المؤيدات ممضاة من قبل عدل التنفيذ - 

 .أن يكون السند التنفيذي محلى بالصيغة التنفيذية - 

 .ت الواردة بالقانونجميع التنصيصاأن تشتمل جميع المحاضر على  - 

 .إذا تراءى لوكيل الجمهورية وجود خلل إجرائي فإّنه يطالب عدل التنفيذ بتداركه قبل البّت في األصل - 

  :من حيث اآلجـــال  :يا ـثان
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عشــرون يومــا مــن تــاريخ اإلعــالم عــدا األحكــام اإلســتعجالية : تقــديم المطلــب بعــد إنتهــاء أجــل اإلســتئناف  - 

ساعة مـن تـاريخ اإلعـالم أو األحكـام التـي أذن  24تنفذ بعد التي ة على كمبيالة محتج بها واألوامر بالدفع المؤسس

  .بتنفيذها الوقتي

التعقيــب ال يوقــف التنفيــذ إال إذا صــدر قــرار فــي إيقــاف التنفيــذ مــن الــرئيس األول لمحكمــة التعقيــب ولمــدة  - 

 .شهر فقط

 .للتنفيـذ فـي ظـرف عشـرة أيـام مـن تـاريخ صـدورها بمجرد اإلدالء بها وتسـقط إذا لـم تقـدم حاالّ األذون تنفذ  - 

  .وطلب الرجوع في اإلذن ال يوقف تنفيذه

  :من حيث األصــل  :ثا ـثال

  ).مثل المنع أو عدم اإلذعان كصد األبواب أو عدم إحضار المعقول في الموعد المحدد للبيع( وجود تصّد مادي

  

  : البت في مطلب اإلسعاف بالقّوة العاّمة )3

أن المطلــب قـد إســتوفى جميــع شـروطه يصــدر وكيــل الجمهوريـة قــراره والــذي بموجبـه يــأذن رئــيس  إذا تبـين - 

مركز الشرطة أو الحرس الذي بدائرته مقر التنفيذ بمساعدة عدل التنفيذ بـالقوة العامـة قصـد إتمـام أعمـال التنفيـذ ثـم 

  .يؤرخ القرار ويمضيه

الــدفتر المعــد لــذلك كمــا يقــع التنصــيص علــى تــاريخ يقــع تضــمين القــرار الصــادر باإلســعاف بــالقوة العامــة ب - 

 .صدوره والجهة المطالبة بالمساعدة

 تحتفظ كتابة وكالة الجمهورية بنظير من قرار اإلسعاف بالقوة العامة وبجملة  -              

  .يخ التسليم بالدفترالمؤيدات المدلى بها ويتسلم عدل التنفيذ نظيرا من القرار ويقع التنصيص على تار  -              

  :اإلنابــــات ) ط

بالمحاضـــر الـــواردة مـــن محـــاكم أخـــرى إلجـــراء أبحـــاث جزئيـــة بـــالنظر لمقـــر تواجـــد أحـــد  اإلنابـــات  تتعلـــق - 

  .األطراف ولمكان وقوع الجريمة
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يقـــع التنصـــيص بـــه علـــى العـــدد الرتبـــي وتـــاريخ الـــورود وعـــدد المكتـــوب و  بـــدفتر خـــاص اإلنابـــات نتضـــمّ   - 

 .عوالمصدر والموضو 

وفـي هـذه  ،يتولى أحد أعضـاء النيابـة العموميـة إنجـاز اإلنابـة مباشـرة أو بواسـطة أعـوان الضـابطة العدليـة - 

  .الصورة يقع التنصيص بالدفتر على تاريخ التكليف والجهة المتعهدة باإلنجاز

 .هإلى مصدرها مع التنصيص على تاريخ التوجي اإلنابة بمجرد ورود األبحاث أو تعذر إنجازها ترجع - 

  

  :الشيك بدون رصيد  إعالمات) ي

تــرد علــى وكالــة الجمهوريــة مــن مختلــف البنــوك المســحوب عليهــا ومراكــز الصــكوك البريديــة شــهادات فــي  - 

  .عدم الدفع تكون مرفوقة بمحضر إعالم بعدم خالص شيك وٕانذار بالدفع محرر بواسطة عدل منفذ

 .بدفتر معد للغرض الشهادات  يقع تضمين - 

  :هذه اإلعالمات ويتخذ أحد القرارات التالية بـة العمومية في النياممثل ينظر  - 

  .التسوية في اآلجال القانونية بموجبالحفظ  .

   .به إخالالت أو نقائص نإلى مصدره إن كا اإلعالمإرجاع   .

  .اإلحالة على القاضي المنفرد بالمحكمة .

  : تسليم المجرمين األجانـــب اختصاص وكيل الجمهورية في مجال) ك

  :اإلطار القانونــــي 

  .اإلتفاقيات القضائية - 

  .ج. إ. من م 335إلى  308الفصول  - 
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فـي وجاهـة مطلـب التسـليم الصـادر عـن السـلطات القضـائية للدولـة األجنبيـة، فـإن  ينظر وزير العدل وحقوق اإلنسان

التي وجهت صحبة المطلب  تراءى له وجاهته يحيل بطاقة الجلب أو نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق

  .إلى الوكيل العام بمحكمة اإلستئناف بتونس إلتخاذ الوسائل الالزمة إليقاف المطلوب تسليمه

يقّدم الشخص األجنبي المطلوب تسليمه حاّال بعد إيقافه إلى وكيل الجمهورية المنتصب بالمكـان الـذي تـّم  - 

وثيقــة التـي بمقتضــاها تــّم إيقافــه صـلب محضــر يحــرره فــي فيـه اإليقــاف، إلســتنطاقه والتثبــت مـن هويتــه وٕاعالمــه بال

  .الغرض، ويصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن المدني بتونس

 .فور إصدار بطاقة اإليداع ضده إلى السجن المدني بتونس الشخص األجنبي ينقل - 

نظر الـذي يوجه وكيل الجمهورية إعالما باإليقاف إلى الوكيل العـام لـدى محكمـة اإلسـتئناف الراجـع لـه بـال - 

 .قصد تبليغ الدولة الطالبة حصول االيقاف وحقوق اإلنسان يتولى إعالم السيد وزير العدل

 لوكيــلفإنــه يجــوز  ،فــي حالــة التأكــد وبنــاء علــى الطلــب المباشــر مــن الســلطات القضــائية للدولــة الطالبــة - 

أسـرع  ىخـر أ وسـيلةالبريـد أو  الجمهورية أن يأذن بإيقـاف األجنبـي إيقافـا تحفظيـا بمجـرد إتصـاله بـإعالم عـن طريـق

، ويعلـــم الوكيـــل العـــام الّراجـــع لـــه بـــالنظر م ا ج 316تـــرك أثـــرا كتابيـــا يـــدل علـــى وجـــود الوثائــــق المبينـــة بالفصـــــل ت

 .بحصول اإليقاف

يبادر وكيل الجمهورية بمكاتبة المكتب المركزي الوطني للشـرطة الدوليـة بتـونس قصـد ربـط الصـلة بنظيـره  - 

توجيــه الملــف المتعلــق بمطلــب التســليم فــي ظــرف شــهر مــن تــاريخ االيقــاف، مــا لــم تــنص اتفاقيــات بالدولــة الطالبــة ل

 .التعاون في المادة الجزائية على خالف ذلك

بانقضاء األجل المذكور، يمكن اإلفراج عن الشخص الموقـوف مؤقتـا إذا كـان مقيمـا إقامـة قانونيـة بـالبالد  - 

 .ئق المطلوبةالتونسية ولم توجه الدولة الطالبة الوثا

المختصـة دون غيرهـا  بتونس بمحكمة اإلستئناف على مجرد طلب يقدم إلى دائرة اإلتهام ايتم السراح بناء - 

 .أيام بقرار غير قابل للطعن بعد سماع ملحوظات النيابة العمومية 8التي تبت فيه في ظرف  في مطالب التسليم
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م إ ج  317جــراءات تســتأنف طبقــا ألحكــام الفصــل إذا تلقــت الســلطات التونســية الوثــائق المطلوبــة فــإن اإل - 

فيحيل وكيل الجمهورية األجنبي المطلوب تسليمه مع محضر اإلستنطاق ومستندات الطلب إلى الوكيـل العـام لـدى 

     .محكمة اإلستئناف بتونس قصد اإلذن بإحالته على دائرة اإلتهام بها لتقرر في شأنه ما تراه

  :في عمل النيابة العمومية داري رع اإلالفـ : الثانية الفقرة 

فإّن وكالـة الجمهوريـة تضـطلع بـدور هـام فـي تسـيير العمـل اإلداري  ،ف قضائية مختلفةئعالوة عّما تقوم به من وظا

  :بالمحكمة من خالل قيامها باألنشطة التالية 
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  : مكاتبات اإلداريةال) أ

البريـد الـوارد والصـادر المتعلـق  ،كتابـة وكيـل الجمهوريـةب يمسك )دفتر المكاتبات اإلدارية(بدفتر معّد للغرض يضمن 

بــالوزارة والوكالــة العامــة ومختلــف الــوزارات والمؤسســات العموميــة والبعثــات األجنبيــة وكــذلك اإلعالمــات بتغيــب المــوظفين 

  .واستئنافهم للعمل وجميع مطالبهم الموجهة إلى الوزارة واإلنابات الدولية الصادرة عن قضاة التحقيق

قع تضـمين المكتـوب مـن قبـل الكاتـب المكلـف بمسـك ذلـك الـدفتر ثـم يحيلـه علـى النيابـة العموميـة للنظـر ي - 

  ).1977فيفري  18المؤرخ في  2402المنشور عدد (فيه 

 .بعد إتخاذ قرار من قبل ممثل النيابة العمومية يرجع البريد للكتابة لتسجيله بالدفتر المشار إليه - 

 

 ذلـك بالـدفتر وتحفـظ نسـخة منـه بسـوابق المكاتبـات مـع ذكـر تـاريخ الجـواب إثر تحرير الجواب ينص على - 

 .االموجه إليه والجهة

 .حسب أعدادها الرتبية تسهيال لعمليـة الرجوع إليهـا المكاتبات اإلداريةيجب حفظ  - 

إذا ورد جـــواب عـــن مكاتبـــة ســـابقة، يجـــب تضـــمينها بـــنفس العـــدد القـــديم ضـــمانا لوحـــدة النظـــر فـــي نفـــس  - 

 .الموضوع

مـع المالحـظ أنـه يوجـد بالمحكمـة اإلبتدائيـة بتـونس (اإلعالمـات بقضـايا التحقيـق  المـذكور الـدفتربتضـمن  - 

  ).دفتر خاص بتلك اإلعالمات نظرا لوجود عدة مكاتب تحقيق بما يمّكن من مراقبة اإلعالمات بسهولة

  :مراقبة قضايا التحقيق ) ب

تقيـد بـه جميـع القضـايا التـي يفـتح فـي شـأنها امـا لمراقبـة قضـايا التحقيـق ع ايمسك بكتابة وكيل الجمهورية دفتر  -          

  :البيانات التالية  ن به قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق المتعهدتحقيق وتدوّ 

  .العدد الرتبي للقضية. 

  .عدد الشكاية أو المحضر أو البرقية .
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  .عدد المكتب وٕاسم قاضي التحقيق المتعهد .

  .قبهإسم المتهم ول .

  .التهمة .

  .حالة المتهم.

  .تاريخ قرار فتح البحث .        

بتـــدوين مآلهـــا بالـــدفتر الـــذي يـــأذن إثـــر خـــتم األبحـــاث، تحـــال قضـــايا التحقيـــق علـــى وكيـــل الجمهوريـــة  -

 .المذكور وٕاحالتها حسب وجهتها

  :الجزائية عــات اإلعالم بالتتبّ ) ج

  .بما أذن به من تتبع الوكيل العاميتولى وكيل الجمهورية في صورة الجناية اعالم  - 

يتــولى أيضـــا اإلعـــالم بالتتبعـــات الجزائيـــة المجـــراة ضـــد المـــوظفين العمـــوميين والمتهمـــين األجانـــب وكـــذلك  - 

 .فيها اطرفالقضايا التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية 

ه علـى العـدد بـص ويقـع التنصـي )دفتر اإلعالمـات بالتتبعـات( يتم تضمين اإلعالم بالتتبعات بدفتر خاص - 

  .الرتبي لإلعالم وٕاسم المتهم والتهمة المنسوبة إليه وعدد القضية التحقيقية أو الجناحية ومآلها

  :اإلنابات الخارجيــة ) د

الديبلوماسـية أو مباشـرة مـن  يقـةترد على وكالـة الجمهوريـة وثـائق قضـائية مـن الـدول األجنبيـة سـواء بالطر  - 

  .إلى أصحابها بليغ اإلستدعاءات واألحكامالسفارات والقنصليات وذلك قصد ت

اإلستدعاءات الموجهة من و  يمسك بكتابة وكالة الجمهورية دفتر لإلنابات الخارجية تضمن به تلك الوثائق - 

إثــر عمليــة وكــذلك وصــوالت تســليمها  وحقــوق اإلنســان قبــل العــدول المنفــذين إلــى الخــارج عــن طريــق وزارة العــدل

  .المعني بها المنفذقصد إرجاعها للعدل  التبليغ



  

  

  

  

  

140

  

  : اإلدارية المناشيــر) هـ

يقــع ) دفتــر المناشـير اإلداريــة(بــدفتر خـاص  فيــتم تضـمينها ن الــوزارةعـ الصــادرةالمناشـير  تـرد علــى وكالـة الجمهوريــة

  .التنصيص فيه على عدد تضمين المنشور ومصدره وعدده وتاريخه وموضوعه

  :تحجير السفـر ورفعــه ) و

ر الســفر ورفعهــا الصــادرة عــن قضــاة التحقيــق والمحكمــة المتعهــدة والنيابــة العموميــة قــرارات تحجيــتضــّمن  - 

  .يمسك بكتابة وكيل الجمهورية) دفتر تحجير السفر ورفعه(بدفتر خاّص 

 .توجه القرارات المشار إليها إلى إدارة الحدود واألجانب - 

  : اإليداع القانونـــي)ز

   :اإلطــار القانونــي  

  .المتعلق بمجلة الصحافة والنصوص المنقحة لها 1975أفريل  28المؤرخ في  1975لسنة  32القانون عدد 

  :فه ـتعري )1

اإليداع القانوني هو التصريح بطبع أو نشر أو إنتاج أو توزيع مطبوعات دوريـة أو غيـر دوريـة أو كتـب لـدى الجهـة 

  .القضائية واإلدارية المختصة طبق ما جاء بمجلة الصحافة

  :ه مجالــــ) 2

  :المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها  -2-1

  .كتب -

  .نشريات دورية - 
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  .مجلدات - 

  .رسوم -

  . منقوشات مصورة -

  .بطاقة بريدية مزينة بالرسوم -

  .معلقات وخرائط جغرافية -

  .نشريات وتقاويم ومجلدات وغيرها -

ج المعلوماتية التي توضع في متنـاول التسجيـالت الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية والبرام -2-2

  .العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها

  .لإليداع القانوني الفصل الثالث من مجلة الصحافةب ال تخضع المطبوعات الواردة -2-3

  ؟يقوم باإليـــداع من) 3

  .لموّزعيجب أن يقوم باإليداع متولي الطبع  أو المنتج  أو الناشر  أو ا

  :الطبـــع  يتولـم -3-1

  .المصنفات الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبالد التونسية الطبع بإيداع يمتوليقوم 

  :نتــــج ـالم -3-2

  .المصنفات الواقع إنتاجها بالبالد التونسية المنتج إيداعيتولى 

  :الناشــــر  -3-3

  .و إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالخارج وتم نشرها بالبالد التونسيةالمصنفات التي تّم طبعها أ الناشر بإيداعيقوم 
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  :المـــــوّزع  -3-4

إيــداع كــل مــا يطبــع أو ينــتج فــي الخــارج ويــدخل للــبالد التونســية ويعــرض عالنيــة للبيــع أو اإليجــار أو  المــوزع يتــولى

  .التوزيع

  :  ظـــةـــمالح

اإليــداع مــن قــام  يتــولىبمــا اســتوجب صــنعه مشــاركة أخصــائيين  فإنــه إذا تعلــق األمــر ةإلــى جانــب األطــراف المــذكور 

  .قبل وضعه تحت طلب العموم بآخر عمل

  متى يتم اإليـــداع؟ ) 4

يجب أن يقع اإليداع حالما يتم الطبع أو الصنع بالنسبة للمصنفات الواقع إنتاجهـا أو إعـادة إنتاجهـا بـالبالد التونسـية 

  .إلى غيرهاوقبل وضعها تحت طلب العموم بالنسبة 

  ماهي المصنفات التي تودع لدى وكالة الجمهورية؟ )5

بالنسبة إلى جميـع المصـنفات الخاضـعة في نظير واحد يتم اإليداع لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا  - 

المقطوعــات الصــوتية الموســيقية التــي تــم إنتاجهــا أو إعــادة المصــنفات الدوريــة الوطنيــة و لإليــداع القــانوني مــا عــدا 

  .إنتاجها بالبالد التونسية وتلك التي تم إنتاجها بالخارج وأدخلت للبالد التونسية وكذلك المصنفات األجنبية

بقبول إيداع كل المصنفات الدورية وغيـر الدوريـة التـي تصـدر بالخـارج وتـم  بتونستنفرد وكالة الجمهورية  - 

  .إدخالها للبالد التونسية

  :إجراءات اإليـــداع ) 6

  .المطبوعات بحسب أصنافع لدى وكالة الجمهورية بالكتابة المكلفة باإليداع القانوني وتختلف اإلجراءات يتم اإليدا

  :المصنفات غير الدورية -6-1
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يقــدم فــي شــأنها تصــريح باإليــداع فــي ثــالث نظــائر تحــتفظ وكالــة الجمهوريــة بنظيــر منهــا وترجــع البــاقي إلــى طالــب 

  .التصريح بعد وضع الختم والتاريخ

  :الكتــــب  -6-2

  .يقدم طالب اإليداع تصريحا في ثالث نظائر يكون مصحوبا بما يفيد اإليداع لدى وزارة الثقافة - 

يقــع وضــع الخــتم والتــاريخ علــى نســخة مــن التصــريح ترجــع إلــى الطالــب كمــا يقــع تضــمين الكتــاب بــدفتر  - 

 .خاص يضمن به إسم المؤلف والمطبعة وعنوان الكتاب وتاريخ اإليداع

  :دوريات األجنبيــــة ال -6-3

يقــع إيــداعها عــن طريــق الشــركة التونســية للصــحافة التــي ترســل جــدوال مفصــال فــي عنــاوين الــدوريات وتاريخهــا يقــع 

  .اإلحتفاظ بنسخة منه من طرف وكالة الجمهورية

رفـع فـي وت دينـار 400إلـى  200ن   عليها القانون بخطية تتـراوح بإجراءات اإليداع جريمة يعاقبيعتبر االخالل 

  .ادينار  800إلى  400من  صورة العود

  :التتبعات ضد األعوان الديبلوماسيين  )ح
عدم إثارة التتبعات مبدأ  1961أفريل  18فيانا للعالقات الديبلوماسية المبرمة في  اتفاقيةمن  31و 29الفصالن  أقر

  .تعهم بالحصانة الديبلوماسيةالجزائية ضد األعوان الديبلوماسيين المباشرين لمهامهم بدولة اإلقامة لتم
مـــن نفـــس اإلتفاقيـــة علـــى جميـــع األشـــخاص المنتفعـــين بالحصـــانة الديبلوماســـية إحتـــرام القـــوانين  41وأوجـــب الفصـــل 

  .والتراتيب الجاري بها العمل بالدولة المعتمدين لديها
يـة الواجـب إتخاذهـا ضـدهم بعـض الديبلوماسـيين قـوانين دولـة اإلقامـة، فـإن التتبعـات العدل أن يخـرق يحصـلوبما أنه 

  .تختلف حسب مغادرة الديبلوماسي دولة اإلقامة أو البقاء بها لمباشرة مهامه

  :ة ــحالة إستمرار المعني باألمر في مباشـرة مهامــه بدولـة اإلقام) 1
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للنظــر فــي إذا اقتضــت الضــرورة تتبــع ديبلوماســي مباشــر لمهامــه بدولــة اإلقامــة، فإنــه يتعــين مخاطبــة الدولــة المرســلة 

إمكانية تنازلها عن حصانة العون الديبلوماسي المعني باألمر، وال يجوز التتبع إذا لم تعلن الدولة المرسلة عـن هـذا التنـازل 

  .بصريح العبارة، حينئذ يتجه السير بالدعوى العمومية نحو الحفظ لتمتع المعني باألمر بالحصانة الديبلوماسية

  : حالة مغادرة دولة اإلقامــة) 2

مـن إتفاقيـة فيانـا أن الحصـانة ال تعفـي مـن مقاضـاة الديبلوماسـي المعنـي بـاألمر  31نصت الفقرة الرابعة من الفصل 

  .أمام محاكم الدولة المرسلة

وعمال بالمعاهدة النموذجية المتعلقة بنقل اإلجراءات في المسائل الجنائية، فإنه يمكن لدولة اإلقامة توجيـه طلـب إلـى 

  .المختصة في الدولة المرسلة قصد إثارة التتبعات الجزائية الالزمة ضد الشخص المعني في بالده السلط القضائية

ويوجــه طلــب نقــل اإلجــراءات ومســتنداته عبــر القنــوات الديبلوماســية مباشــرة بــين وزارتــي العــدل أو أيــة ســلطات أخــرى 

  .يحددها الطرفان

  :ا بالبيانات اآلتيـــة ويشترط في طلب نقل اإلجراءات الجنائية أن يكون مشفوع

  .السلطة المقدمة للطلب )1

 .وصف الفعل المطلوب نقل اإلجراءات بشأنه بما في ذلك تحديد مكان وزمان إرتكاب الجريمة )2

  .بيان نتائج األبحاث التي تؤكد اإلشتباه في ارتكاب الجريمة )3

  .الجريمةعلى  المنطبقةاألحكام القانونية للدولة الطالبة ) 4        

  .بيان هوية المشبوه فيه وجنسيته ومحل إقامته بكل دقة )5        

  .وتتولى الدولة المطلوب منها إثارة التتبعات إعالم الدولة الطالبة بالقرار المتخذ
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وال يمكن اإلستجابة لطلب نقـل اإلجـراءات الجنائيـة إال إذا كـان الفعـل المرتكـب سـند الطلـب يشـكل جريمـة فـي قـانون 

  .هاالدولة الموجه إلي

  : االعانــــة العدليــة)ط
إليه صنف مـن المتقاضـين مـن ذوي الـدخل المحـدود وغيـر القـادرين  أتعتبر مؤسسة اإلعانة العدلية السبيل الذي يلج

  .مصاريف أو جزء منها في أي مرحلة من مراحل التقاضيالعلى تحمل جميع 
تصـــاص منحهـــا لمكتـــب ذي تركيبـــة مختلطـــة نظـــام اإلعانـــة العدليـــة بـــإجراءات مبســـطة فأســـند اخ المشـــرع وقـــد خـــّص 

  .تضطلع فيه النيابة العمومية بدور رئيسي
  :االطــار القانونـــي 

  .االتفاقيات القضائية -
 .المتعلق بمنح اإلعانة العدلية 2002جوان  3المؤرخ في  2002لسنة  52القانون عدد  - 

ٕاتمــام بعــض أحكــام المتعلــق بتنقــيح و  2007مــاي  7المــؤرخ فــي  2007لســنة  27القــانون عــدد  - 
 .المشار إليه 52القانون عدد 

  :المتمـتعـون ) 1

  :و مطلوبا أيتمتع باالعانة العدلية سواء كان طالبا 

  :طبيعي ـــص الــالشخ -1-1

  .التونسي سواء كان مقيما أو غير مقيم - 
ـــات التعـــا  -  ـــزاع واذا نصـــت اتفاقي ـــدما يكـــون القضـــاء التونســـي مختصـــا فـــي النظـــر فـــي الن ون االجنبـــي عن

  .القضائي على ذلك، وبشرط إحترام مبدأ المعاملة بالمثل

  :نوي ـــص المعـــالشخ -1-2

  .بشرط أن يتعاطى نشاطا اليهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقره األصلي بالبالد التونسة

  :مجال االعانة العدلية  )2

  :الحاالت التالية تمنح االعانة العدلية  بناء على قرار صادر عن مكتب اإلعانة العدلية في  

  .في المادة المدنية وذلك في كل طور من أطوار القضية - 

 .لتنفيذ األحكام وممارسة حق الطعن - 
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 .في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر - 

فــي الجــنح المســتوجبة لعقــاب بالســجن ال يقــل عــن ثالثــة أعــوام بشــرط أن اليكــون الطالــب فــي حالــة عــود  - 

 .قانوني

 .في القضايا الجنائة المعقبة  - 

 .في القضايا الشغلية - 

وجوبا في مادة التعويض عـن األضـرار الحاصـلة بسـبب حـوادث الشـغل واألمـراض المهنيـة فـي القطـاعين  - 

 . الخاص والعمومي

 .في قضايا النفقة - 

 15/2/2003المـؤرخ فـي  2003ــدد لسـنة 15من القـانون عــ 15الفصل (في قضايا الضمان اإلجتماعي  - 

  ).متعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعيال

  : شروط الحصول على اإلعانة العدلية )3

  :يشترط في طالب االعانة العدلية 

  . ن يكون عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود اليكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذأ - 

  .ن يكون للحق موضوع الدعوى المدنية أساس من حيث األصلأ - 

  : الوثائق المطلوبة )4

ولقبــه ومقــره ومهنتــه وحالتــه العدليــة مطلــب محــرر علــى ورق عــادي يحمــل اســم طالــب االعانــة  - 

و بطاقــة اإلقامــة بالنســبة لألجانــب وبســطا أالشخصــية وعــدد بطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو عــدد جــواز الســفر 

شـورة عنـد اإلقتضـاء أو عـدد الحكـم سـناد االعانـة العدلية،وعـدد القضـية المنإنه أللموضوع المطلوب في شـ

  .الصادر

  .يثبت إنعدام الدخل أو محدوديته ما - 

  .جميع الوثائق المتعلقة بالحق موضوع مطلب االعانة - 
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  : مكتب االعانة العدلية )5
  : تركيبته -5-1

  :عانة العدلية الموجود بمقر كل محكمة ابتدائية من إللف مكتب اأيت

 .حد مساعديه بصفته رئيساأو أذكورة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الم - 

 .و نائب له يعينان بقرار من الوزير صاحب النظر لمدة عام ،بصفة عضوأممثل عن وزارة المالية  - 

محــام مرســم لــدى التعقيــب أو نائــب لــه مــن نفــس الدرجــة يعينهمــا وزيــر العــدل بــإقتراح مــن هيئــة المحــامين  - 
 . لمدة عام ،بصفة عضو

  . ة يعينه وكيل الجمهوريةكاتب من بين كتبة المحكم - 

  : ساته ــــجل -5-2

ن تتعـدد الجلسـات إن اقتضـى عــدد أيعقـد مكتـب االعانـة العدليـة جلسـاته بالمحكمـة االبتدائيـة مـرة فـي الشـهر ويمكـن 

  . سبابهاأالمطالب أو 

  :أعمال كتابة المحكمة في ماّدة اإلعانة العدلية  )6

  :يتولى الكاتب 

  .ترسيمه بالدفتر المعد لذلكبمجرد تقديم المطلب  -   

 .ن ملف االعانة العدليةيكو ت  - 

لــى مصــالح االمــن إتعميــر المطبوعــة الخاصــة باالرشــادات ويحيلهــا علــى رئــيس المكتــب قصــد توجيههــا   - 

 .جتماعيةإلبحاث األجراء اإلالمختصة ترابيا 

 .، يعين المطلب بجلسةاألبحاثبمجرد رجوع تلك  - 

 :اتر التالية يمسك كاتب االعانة العدلية الدف - 

  .دفتر عام. 

  .دفتر مراقبة .

  :عمال مكتب االعانة العدلية وقراراته أ )7
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  .منح اإلعانة العدلية أو رفضهابالمكتب على ضوئه  يقوميتولى رئيس مكتب اإلعانة العدلية إعداد تقرير 

ف أحــد أعضــائه إلجــراء ن يتــولى المكتــب إســتدعاء األطــراف وســماعهم كمــا يمكنــه تكليــأويمكــن فــي المــادة المدنيــة 
  .محاولة صلح بينهم

  

  : ض ـــرارات الرفــق -7-1

ن الطالــب فـي حالــة ماديـة ميســورة تمكنــه أو أن الـدعوى موضــوع المطلـب غيــر حريــة بـالقبول أكلمـا تبــين  - 

  .صلحا مع خصومه مو أنه أبر أمام المحاكم أمن القيام مباشرة 

إعـادة تقـديم مطلـب بمجـّرد العثـور علـى دليـل جديـد ن مطلبـه قـرار بـالرفض أيمكن للطالب الصـادر فـي شـ -

 .يثبت جدية مطلبه

   معّلال  منح اإلعانة العدلية القرار الصادر برفض  يجب أن يكون

  :نح ـرارات المـــق – 7-2

منح الطالب اإلعانة العدلية مع تحديد مجالها وطبيعة المصـاريف التـي تغطيهـا كمـا بصدر المكتب قرارا ي - 

  .سم مساعد القضاء الذي يقتضي النزاع تكليفه عند اإلقتضاءيتضمن القرار إ

وأســـماء مســـاعدي القضـــاء المعينـــين عنـــد  نســـبتهايمكـــن مـــنح اإلعانـــة العدليـــة بصـــفة جزئيـــة مـــع تحديـــد  - 

 .اإلقتضاء

يمكــن لــرئيس المكتــب فــي حــاالت التأكــد القصــوى أن يــأذن بمفــرده مؤقتــا بمــنح اإلعانــة  الــى حــين عــرض  -

 .و الرجوع في منح اإلعانة إذا رأى أن الشروط القانونية غير متوفرةأللمصادقة الملف على المكتب 

ذ قرار منح اإلعانة العدلية بطلب من كل ـأ عن تنفيـينظر مكتب اإلعانة العدلية في جميع الصعوبات التي تنش

  .ذي مصلحة

  :جراءات تنفيذ قرارات مكتب اإلعانة العدلية إ)8
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  :ض رفــــرارات الــــق  - 8-1

يتـولى كاتـب المكتـب إعـالم الطالـب بـرفض مطلبـه مباشـرة أو بواسـطة رسـالة مضـمونة الوصـول مـع اإلعـالم بـالبلوغ 

  . ّيام من تاريخ القرارأ 5في أجل 

  :نح ــــرارات المــــق – 8-2

  :يتولى كاتب المكتب 

تـاريخ صـدوره مباشـرة أو أّيـام مـن  5إعالم الطالب بقرار المنح المتضمن نطـاق اإلعانـة العدليـة فـي أجـل  - 

  .بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 .لى قابض التسجيل بالقرار الصادرإتوجيه إعالم  - 

تبليــغ نســخة مــن القــرار إلــى رئــيس المحكمــة المتعهــدة بــالنزاع وعلــى كاتبهــا التنصــيص علــى ظهــر ملــف  - 

 .أو الكلية القضية على انتفاع الطرف المعني باإلعانة العدلية الجزئية

 .المعينين القضاءتبليغ نسخة من القرار إلى مساعدي  - 

 .العاّمة ةمن القرار إلى الخزين ةتبليغ نسخ - 

  :الرجوع في قرار منح اإلعانة العدلية  - 8-3

و بطلب من النيابة العمومية أو كل ذي مصلحة الرجـوع فـي قـرار مـنح اإلعانـة أيمكن لمكتب االعانة العدلية تلقائيا 

  : ية في الحالتين التاليتين وذلك بعد سماع المتمتع بها العدل

  .مداخيل معتبرة كافية لمواجهة النزاععلى إليه  المسند تحصلإذا  :الحالة األولى  -

  .إذا تحصل الطالب على اإلعانة العدلية نتيجة تعّمده إخفاء مداخيله :الحالة الثانية  -

  :تعديل قرار اإلعانة العدلية  -8-4
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ة توفر مـداخيل للمنتفـع باإلعانـة العدليـة الكاملـة يمكـن تعـديلها وجعلهـا جزئيـة، ويتـولى المكتـب تحديـد نسـبة في صور 

  .مساهمة خزينة الدولة

  : الواجبات المحمولة على الكاتب عند الرجوع في قرار اإلعانة العدلية أو تعديلها  - 8-5

  :ن صدور قرار الرجوع أو التعديل إعالم أّيام م 5على كاتب مكتب اإلعانة العدلية في أجل أقصاه 

  .المنتفع مباشرة أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ - 

 .الخزينة العامة - 

  .مساعدي القضاء المعينين - 
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  : دليةـــانة العــــصاريف اإلعـــفية مـــتص – 8-6

تبليـــغ (طـــرف المحكمـــة المتعهـــدة بالـــدعوى بمجـــرد إنجـــاز المســـاعد القضـــائي لألعمـــال المطلوبـــة  منـــه، مـــن   :أّوال 

  :، يتولى )تحريرفريضة بالنسبة لعدل اإلشهاد -إنجاز المأمورية بالنسبة للخبير   -االستدعاء بالنسبة للعدل المنفذ 

  

  . نظائر مستعمال المطبوعة المعدة للغرض 4تحرير مصاريفه في  - 

 .دلية على كاتب المكتبإحالتها رفقة نسخة من أعماله ونسخة من قرار اإلعانة الع - 

يحيــل كاتــب المكتــب قائمــة المصــاريف بعــد المصــادقة عليهــا وتعــديلها عنــد االقتضــاء مــن طــرف رئــيس  - 

 .المحكمة على السيد وكيل الجمهورية ثم السيد الوكيل العام إلكسائها الصبغة التنفيذية

 .قباضةيرجع الكاتب نسخة من قائمة المصاريف للمسخر قصد استخالص مصاريفه من ال - 

 .يوجه كاتب المكتب النسخة الثانية لقابض التسجيل ويضيف بقية النسخ إلى ملف القضية -

علـى رؤســاء كتبــة المحــاكم أن يحيلــوا فـي أجــل ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ صـدور الحكــم الــذي يكــون أحــد أطرافــه 

  .متمتعا باإلعانة العدلية كلّيا أو جزئيا نسخة مجردة منه إلى الوزارة المالية

أشــهر مــن تــاريخ صــدور الحكــم فــي الــدعوى موضــوع قــرار مــنح اإلعانــة العدليــة، يتــولى  3فــي أجــل أقصــاه  :ا ـيــثان

  :الكاتب 

تحرير مضمون تنفيذي في المصاريف المسـبقة فـي نظيـرين علـى ضـوء قائمـات األجـور المرفقـة بـالملف،  - 

  ).جبائيالطابع المعلوم + معلوم تسجيل قار (يضيف إليها معلوم اإلذن التنفيذي 

لـه بـالنظر مكـان إقامـة المحكـوم عليـه بتحمــل  يوجـه نسـخة مـن المضـمون التنفيـذي لقـابض الماليـة الراجـع - 

ثـم يرجعـه للكاتـب الـذي يتـولى . المصاريف قصد وضع عالمة اإلطالع عليه إثر مراقبتـه مـع الفصـل المفتـوح لديـه

ارة الماليــة، قصــد تثقيــل تلــك المصــاريف علــى إحالــة النظيــر األول صــحبة كشــف إلــى إدارة المحاســبة العموميــة بــوز 

 .قابض المالية الذي تولى تسبقتها تحت هذا العنوان



  

  

  

  

  

152

  

 .يضيف الكاتب النظير الثاني إلى ملف القضية -

ال يعفى المتمتع باإلعانة العدلية في المادة الجزائية من تنفيذ الحكم الصادر ضـده سـواء فيمـا يتعلـق بالعقوبـات الماليـة 

  .ده أو المصاريفــالغرامات المحكوم بها ضاو البدنية أو 

  

  :اإلجراءات في صورة استئناف القضية  )9

  :في حالة استئناف الحكم الصادر في القضية موضوع قرار منح اإلعانة العدلية يتولى الكاتب 

ة إعالم قابض المالية بحصول اإلستئناف قبل المدة القانونية لتوجيه مضمون التنفيذ حتى يكون علـى بينـ - 

 .بسبب عدم تحرير المضمون

األخيرة تصفية تلك المصاريف على ضوء  هذه  عند فصل القضية لدى محكمة الدرجة الثانية يتولى كاتب - 

 .قرار محكمة اإلستئناف

ه في حين ال ينسحب على بقيـة طـرق ـيشمل قرار اإلعانة العدلية ممارسة حق الطعن باإلستئناف أو بالجواب عن

  .اإلعانة ة العدلية وقّرر منح تلكـى مكتب اإلعانـألمر مجّددا علالطعن إال متى عرض ا

  

  : دفتر مراقبة تصفية مصاريف اإلعانة العدلية )10

يمسك دفتر خاص لمراقبة تصفية المصاريف، يساعد على تتبع القضايا المرسمة بموجب اإلعانة العدليـة وتصـفيتها 

  .في اإلبان وترسيم المصاريف التي تسّبق فيها

العقــوبتين كــل   و بإحــدىأة دينــار ـمــن مائــة إلــى خمسمائــ  أشــهر وبخطيــة 6يومــا إلــى  16ن عاقـب بالســجن ي -

  الحقيقية   اإلعانة العدلية بناءا على عدم كشفه عن مداخيله السنوية  شخص تحصل على قرار بمنحه

  .العدلية  إلعانةطالب ا  ساهم قصدا في التستر عن مداخيل يعاقب بنفس العقوبات المذكورة كل شخص -
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  : إسترداد الحقـــــوق) ي

  :تعريفـــه ) 1

ويمحو بالنسبة إلـى المسـتقبل العقوبـات  3إسترداد الحقوق هو اإلجراء الذي يتم بواسطته تطهير بطاقة السوابق عدد 

  .المحكوم بها وما عسى أن ينجر عنها من تحاجير

وفـرق بـين طـريقتين السـترداد  370إلـى  367ئية بالفصول من ونظم القانون إسترداد الحقوق بمجلة اإلجراءات الجزا
  :الحقوق 

  

  .إسترداد الحقوق عن طريق لجنة العفو -

  .اإلسترداد اآللي للحقوق -

  :الجمهورية في مطالب استرداد الحقوق الدور الموكول لوكيل ) 2

لجمهوريـة أيـن يـتم تضـمينه بـدفتر معـد ه إلـى وكالـة اهـالتـي تقـوم بتوجي وحقوق اإلنسان يقدم المطلب إلى وزارة العدل

  :تمسكه الكتابة وتضمن به مراحل تكوين الملف وهي  )حقوقالدفتر إسترداد (للغرض 

مطالبـة صـاحب المطلــب عـن طريـق مركــز الشـرطة الراجـع لــه بـالنظر بإضـافة شــهادة فـي بـراءة الذمــة إذا  - 

  .كان الحكم قاضيا بالخطية

 – 2بطاقة عدد  -لي إلضافة بطاقة السوابق يوجه المطلب إلى مصلحة التعريف العد - 

  .إلى إدارة السجن إلضافة المذكرة الشخصية للطالب إذا كان الحكم بالسجنالمطلب يوجه  - 

  .بعد ذلك يرجع الملف إلى الوزارة للبت فيه من طرف اللجنة

  :السـراح الشرطـي )ك

ــدد لســنة 73أنــاط المشــرع لوكيــل الجمهوريــة بمقتضــى القــانون عـــ والمتعلــق بتنقــيح  11/7/2001المــؤرخ فــي  2001ـ

من مجلة اإلجراءات الجزائيـة المتعلقـين بالسـراح الشـرطي صـالحيات جديـدة فـي هـذا المجـال تخـّول  359و  356الفصلين 



  

  

  

  

  

155

  

له في صورة التأكد أن يأذن بإيقاف المعني باألمر تحفظيا إذا حكم عليه من جديد أوخالف الشروط التي وضعت لسـراحه، 

  .فع األمر حاال إلى لجنة السراح الشرطيعلى أن ير 

  : قســم االحتســـاب) ل

   :االطار القانونـــي 

  .المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم 18/7/1957االمر المؤرخ في 

لمصـــلحة  مـــن بـــين االعمـــال االداريـــة التـــي يقـــوم بهـــا وكيـــل الجمهوريـــة مراقبـــة تصـــرفات وحســـابات المقـــدمين حمايـــة

  .القاصر والمقـدم عليــه بصفة عامة

لذلك يوجد قسم احتساب بكل محكمـة ابتدائيـة، يسـهر عليـه كاتـب محكمـة ويقـوم بجميـع االعمـال االداريـة واالجرائيـة 

تحت اشراف وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه الذي يتولى متابعة سير أعمال هذا القسم ومراقبة أعمال المقدمين ومراجعة 

  .باتهمحسا

السـجين المحكـوم  -المجنـون  -المعتـوه  -القاصر (ويعنى قسم االحتساب بمراقبة ومراجعة حسابات المقدمين على 

  .نتفاء الموجبإعما تولوه قبضـا وصرفـا في حـق منظوريهم الــى ) المتغيب -سنوات  10كثر من أعليه جنائيا 

  :نطاق المراقبة  )1

  :ــّر بالنسبة للمقدميــن على القصـ -1-1

ذن حـاال أفانـه يـ ،بوفـاة شـخص عـن تركـة هامـة )و حـاكم الناحيـةأ(بمجرد حصول العلم لوكيل الجمهورية  - 
جل ال يتجاوز العشرين يوما ما يراه مناسبا ومطابقـا للحـال فـي تقييـد أقامة رسم الوفاة ويجري بعد ذلك في ظرف إب

  .التركة وضبطها وحفظها

يكلــف  )و حــاكم الناحيــةأ (ن وكيــل الجمهوريــةإث القصــر، فــعــدم وجــود وصــي حــال وفــاة مــور  صــورةفــي  - 

 .فراد العائلةأبمجرد قرار منه مقدما وقتيا على من كان غير رشيد ينتخب بقدر االمكان من 

 ويأذن  ،سناد تقديم وقتي على القصرإيعلم وكيل الجمهورية رئيس المحكمة بقراره المتمثل في   - 
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هميـة يـأذن بفـتح ملـف أن التركة لها أسطة عدلين وبحضور الورثة، وٕاذا ما تبين له المقدم الوقتي بحصر مخلف الهالك بوا

 .هميةأن ليس للتركة مداخيل ذات أذا ما تبين له إبحفظها  ويأذن ،عمال المقدمألها بقسم االحتساب لمتابعة 

حجـة  مـع توجيـه نسـخة مـن القّصـرلـى رئـيس المحكمـة لنصـب مقـدم علـى إيوجه وكيل الجمهورية مكتوبـا  - 

ـــك ـــدم الـــوقتي  .وفـــاة الهال ـــأوبعـــد صـــدور حكـــم فـــي تســـمية المق ـــل إو تعويضـــه بغيـــره ف ن رئـــيس المحكمـــة يعلـــم وكي

 .الجمهورية بالمقدم المسمى

تحــت اشــراف الوكيــل العــام لــدى محكمــة وحقــوق اإلنســان يوجــه وكيــل الجمهوريــة مكتوبــا الــى وزيــر العــدل  - 

دفتـر اعمـال المقـدمين (الذن بتوجيـه دفتـر لضـبط حسـابات المقـدم االستئناف الذي يرجـع اليـه بـالنظر، يطلـب فيـه ا

  :، ويكون هذا المكتوب مصحوبا بـ )واالوصياء

  .دارية من حكم التقديم المسندإنسخة  .

  .نسخة من حصر المخلف .

  ).ودفتر العمل تعلى غرار دفتر عدول االشهاد وعدول التنفيذ، دفتر المسودا(حوالة بريدية بقيمة الدفتر  .

المصـادقة مبـدئيا علـى  فيهـا عندما يرد هذا الدفتر على كتابة المحكمة يضاف الى ملف التركة، وفـي كـل مـرة تقـع -      

ن المقـدم ملـزم بتقـديم نتيجـة حسـابه مـرتين فـي السـنة أتنقل نتيجة هذا الحساب بالـدفتر المـذكور، مـع العلـم و  ،حساب المقدم

  .ته بذلك كلما دعت الحاجةفي شهر مارس وشهر اكتوبر، ويمكن مطالب

  .القّصره طبق القانون وعلى أوفق وجه لمصالح يويتولى المقدم المعين التصرف في مكاسب منظور 

ن وكيـــل الجمهوريـــة يـــاذن إفـــ للقّصـــر، ذا ظهـــر مـــن محاســـبة المقـــدم وجـــود مـــال غيـــر مســـتعمل راجـــع إ -

  .هموالودائع لحساب األمائنبتامينه حاال بصندوق 

ن وكيل الجمهورية يستدعيه لديه مع المقـدم وبمحضـر إع ترشيده فو و وقأقاصر سن الرشد عند بلوغ ال  -

الجميــع يوقــف الحســاب، ثــم يمكــن هــذا الــوارث علــى الوجــه القــانوني مــن حــوز مــا انجــر لــه بــاالرث، وتبــرأ 

وال بذلك ذمة مقّدمه وينص  على ذلك بدفتر الحساب ويختم بامضاء وكيل الجمهورية، ويبقـى الـدفتر معمـ
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وعندئـذ يحفـظ دفتـر الحسـابات بخزينـة المحكمـة ويمكـن الرجـوع اليـه . خـر قاصـر سـن الرشـدآلـى بلـوغ إبه 

  .عند الحاجة
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  :بالنسبة للمقدمين على غير القّصـــر  -1-2

و أالغـائبين  وأسـنوات  10كثر مـن أفي خصوص مراقبة تصرفات المقدمين على المحكوم عليهم جنائيا ب - 

علـى   18/7/1957المـؤرخ فـي  مـن االمـر 12وجـب الفصـل أو ضـعف العقـل، أجـل جنـون أالمحجور علـيهم مـن 
و ضـعف أو العتـه أجـل الجنـون أو المحجـور عليـه مـن أو الغائـب أن يبادر بضبط مكاسب المحكـوم عليـه أالمقدم 

 .عالمه بالتقديمإيام من تاريخ أ 10جل أالعقل بواسطة عدلين في 
  

 .ي يراقب بها المقدم على القصرحساب بنفس الطريقة التاليراجع  - 

نـه يمكــن إو ضـعيف العقــل، فأو رفــع الحجـر عـن المجنــون أوظهــور الغائـب أبمجـرد سـراح المحكــوم عليـه  - 

  .من األمر المذكور 17و 10من مكاسبه حسب الطريقة المنصوص عليها بالفصلين 

  :إجراءات تتبع أعمال المقدمين إداريا وجزائيـــــا  )2

جـراء إ ن يقدمه المستحّقون والموّلى عليهم من التشكيات ضـد المقـدمين و أورية ما عسى يتلقى وكيل الجمه - 

 .الى حاكم التقاديم عند اللزوم األمرنهاء إ البحث فيها و 

ـــ -  ذن باســـتدعاء المقـــدمين للحضـــور مصـــحوبين بـــدفاترهم اليوميـــة وكـــل مـــا لـــديهم مـــن الحجـــج المتعلقـــة أي

 .بتصرفاتهم

صــورة إكتشــاف تعّمــد أحــد المقــدمين إرتكــاب أفعــال توصــف بجــنح أو  يــأذن بفــتح بحــث فــي الموضــوع فــي - 

 .جنايات

  :مهام كاتب قسم االحتســاب  )3

  :دفاتر ــــك الـــمس -3-1

  :يمسك كاتب قسم اإلحتساب الدفاتر التالية 

و أو الغائـب أو مكاسـب السـجين أر مورث القّصـ(للعدول في حصر مخلف  األذون الصادرةدفتر تضمين  •

  .)ر عليهالمحجو 
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إسـم  وإسـم الهالـك أو المقـدم عليـه : شـتمل علـى األوديـة التاليـةيدفتر هجائي لتقييد التركـات ذات االهميـة  •

  . تاريخ قرار فتح ملف التركة و تاريخ قرار حفظهاو تاريخ وعدد حكم التقديم  والمقدم 

 .دفتر تضمين المكاتبات •

 

  :دمين ـــــتدعاء المقــــاس -3-2

عرضـها علـى وكيـل الجمهوريـة يعلى ضـوء مـا يقدمـه مـن مؤيـدات و  سابات المقدمالكاتب ح يراجع •

 ).دفتر اعمال المقدمين واالوصياء(للمصادقة عليها وادراجها بعد ذلك بالدفتر المعد للغرض 

 .عرضها على القاضي لإلمضاءيذون التأمين والسحب و أر حرّ ي •

شــهادة فــي (ها مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة ســلمها لمســتحقيها بعــد امضــائير الشــهائد االداريــة و حــرّ ي •

 ).... شهادة في إبراء الذمة،  -المصادقة على الحساب 

على  وينصمسك مذكرات بأسماء المقدمين في االموال الراجعة للقصر والمؤمنة بالخزينة العامة ي •

 .عمليات السحب المأذون بها من جميع تلك المبالغ

ــــبالنســـبة للمبـــالغ الراجع ن وكيـــل إس المـــال عنـــد الوفـــاة، فـــأة بعنـــوان ر ـلصـــناديق االجتماعيـــر مـــن اـة للقصــــ

ع بالخزينة العامة علـى ـمينها على ذمة المستفيد بصندوق االمائن والودائأو الولي بتأذن المقدم أالجمهورية ي

  .ذن قضائيإال بإن ال يقع الّسحب منها أ
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  يـم الثانــالقس

  قـــــالتحقي

  :ـة ـــمعا ءمبادى  :األولى الفقرة 

  .التحقيق وجوبي في مادة الجنايات، واختياري في مادة الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خالف ذلك     

  :نظـام التحقيـق ) أ

هو نظام مختلط يجمع بين مميزات النظام االتهامي، ونظام التنقيـب والتحـري، أي مصـلحة المجتمـع وأمنـه مـن      
  .هة ثانيةجهة، ومصلحة المتهم من ج

  :تعيين قاضي التحقيق ) ب

يعين قاضي التحقيق من السلك القضائي بأمر، وفـق شـروط تتعلـق بالرتـب القضـائية لتسـمية قاضـي تحقيـق أو      

  .قاضي تحقيق أول

مؤقتــا أحــد الحكــام للقيــام بوظــائف حــاكم التحقيــق أو إلجــراء  وحقــوق اإلنســان وعنــد الضــرورة يعــين وزيــر العــدل     

  .في قضايا معينةالبحث 

نـه يعـوض فـي القضـايا المتأكـدة بأحـد قضـاة المحكمـة إوفي حالة غياب حاكم التحقيق أو تعذر حضوره مؤقتـا ف     

  .يعينه رئيسها

  .أما قاضي تحقيق األطفال فيعّين من القضاة المختصين في شؤون الطفولة

     :مرجع النظر الترابي  )ج

  : تعهد القضية لقاضي التحقيق المنتصب

  .بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة - 

 .بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة - 
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 .بالمكان الذي به محل إقامة ذي الشبهة األخير - 

  .بمكان إيقاف ذي الشبهة - 

كما يتعهد أيضا بالجرائم المرتكبة بالخارج التي يعاقب عليها القانون التونسي، والتي يكـون أحـد أطرافهـا تونسـيا، مـع 

  .ج.إ.من م 305 بالفصلناءات الواردة مراعاة اإلستث

  : ي تحقيق األطفال ـر قاضـع نظـمرج* 

نــوفمبر  9المــؤرخ فــي  1995لســنة  92عــدد  مــن مجلــة حمايــة الطفــل الصــادرة بموجــب القــانون  74حــدد الفصــل 

  : قاضي تحقيق األطفال كما يلي ل الترابي نظرالمرجع  1995

  .بمكان اقامة الطفل أو أبويه أو مقدمه - 

 .مكان اقتراف الجريمةب - 

 .بالمكان الذي عثر عليه به - 

بالمكـــان الـــذي وضـــع فيـــه ســـواء بصـــفة وقتيـــة أو بصـــفة نهائيـــة، وتراعـــى فـــي ذلـــك دائمـــا  - 

 .مصلحة الطفل الفضلى

  :تعهد قاضي التحقيـق  أوجه )د

  : يتعهد قاضي التحقيق بالقضية في الحاالت التالية    

  .ة إلجراء بحثبموجب قرار كتابي من النيابة العمومي - 

 .في حاالت التلبس - 

 .طلب في القيام على المسؤولية الخاصةمبموجب  - 

 .عند استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة - 

  .إستجالب القضية من محكمة إلى أخرى بموجب قرار في - 
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  : القيام على المسؤولية الخاصة  )هـ

تحريك الدعوى العمومية عن  لخاصة، فخو أباح المشرع التونسي للمتضرر من الجريمة أن يدافع على مصلحته ال
في تحريكها  االتهامطريق ما يسمى باإلدعاء المباشر أو القيام على المسؤولية الخاصة، حتى إذا ما تقاعست سلطة 

، جـاز للمتضرر حسبما جاء بالفصل الثاني من مجلة اإلجراءات المنشودةلسبب من األسباب أو قصرت في بلوغ الغايات 
  .وما بعده من نفس المجلة 36ارة الدعوى طبقا ألحكام الفصل الجزائية إث

  :أوجب المشرع إلتباع ذلك المسلك إجراءات شكلية وهي  وقد

 .صدور قرار من النيابة العمومية بالحفظ - 

حسب األحوال إلى النيابة العمومية لتحديد حاكم (تقديم مطلب كتابي من المتضرر أو نائبه  - 

لتي يوجد بها عّدة قضاة تحقيق أو لقاضي التحقيق نفسه بالنسبة للمحاكم التي يوجد التحقيق بالنسبة للمحاكم ا

ويحدد به مقره المختار بدائرة المحكمة المتعهدة وهوية وعنوان المشتكى به واألفعال ) بها قاضي تحقيق واحد

 .الذي لحقه منها المكونة للجريمة جناية أو جنحة، والنصوص المنطبقة عليها، والضرر المادي أو المعنوي

في األجل للبالد التونسية تأمين المصاريف التي يحددها حاكم التحقيق بالخزينة العامة  - 

  .المضروب وٕاال سقط حقه في القيام

  .يختلف القيام على المسؤولية الخاصة أمام قاضي التحقيق عن القيام بالحق الشخصي لديهو

  :القيام بالحق الشخصي  )و

البحــث فيهــا، فانــه بعموميــة تحريــك الــدعوى العموميــة وعهــدت لحــاكم التحقيــق إذا تولــت النيابــة ال - 

وطلب تسجيل قيامه بالحّق  خل في أي مرحلة من مراحل التحقيق وقبل ختم البحثايجوز لمدعي الضرر التد

  .الشخصي

ٕاجـراءات القيـام بـالحق الشخصـي كمـا يلـي شـروط و من مجلة اإلجراءات الجزائيـة  39حدد الفصل  - 

:  
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  .م مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو نائبهتقدي •

  .إختيار مقر بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية •
إحالـــة المطلـــب علـــى النيابـــة العموميـــة إلبـــداء الـــرأي فـــي القبـــول أو الـــرفض مراعيـــة فـــي  ذلـــك المصـــلحة  •
  ...واألهلية

  .إتخاذ حاكم التحقيق قرارا كتابيا في قبول المطلب أو رفضه •
 .رار ولهم حق الطعن باإلستئنافإعالم األطراف بالق •

  

  :قواعــد خاصــة   :لفقرة الثانية ا

  :  وتتمثل فيما يليتتمّيز مؤسسة التحقيق عن غيرها من فروع القضاء ببعض الخصوصيات 

مبدأ الفصل بـين سـلطات التتبـع والتحقيـق بمعنـى أنـه لـيس لقاضـي التحقيـق أن يشـارك فـي الحكـم  - 

 .يهافي القضايا التي باشر البحث ف

مبدأ سرية التحقيق على غير الخصوم بمعنى أنه ليس لغير النيابة العمومية ونائب المتهم والقـائم  - 

بالحق الشخصي والمسؤول المدني الحق في اإلطالع على أوراق القضية أو حضور اإلستنطاقات أو السماعات 

 .والمكافحات

نه اال بطريقة اإلستجالب مراعـاة بصفة ال رجوع فيها وال تسحب م بالقضية يتعهد قاضي التحقيق - 

 .لمصلحة األمن العام أو لدفع شبهة جائزة

 .وجوب حضور كاتب التحقيق في كل األعمال واإلجراءات التي يجريها حاكم التحقيق - 

ــــ -  ــــق باألفعــــال دون األشــــخاص، ف ــــة ارتكبهــــا إيتعهــــد قاضــــي التحقي ن اكتشــــف أن الجريمــــة المقترف

 .هم يتولى استنطاقهمأشخاص آخرون غير من وجهت إليهم الت

ينحصـر التحقيـق فــي حـدود األفعـال المبينــة بقـرار إجــراء البحـث ولـيس لقاضــي التحقيـق أن يتــولى  - 

 .بحث غيرها من األفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إال إذا كانت ظرفا مشددا للجريمة المحالة عليه

ق غيـر التــي جــاءت بقـرار اإلحالــة علــى وجـوب عــرض الجـرائم الجديــدة التــي يكتشـفها أثنــاء التحقيــ - 
  .النيابة العمومية إلبداء الرأي في توجيهها على مرتكبيها
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  :ق ــأعمال قاضي التحقي :الثالثة  الفقرة

 أعمــال عــّدةيقــوم قاضــي التحقيــق بالتنقيــب فــي القضــايا المتعهــد بهــا والبحــث دون تــوان عــن الحقيقــة وذلــك بــإجراء 

عديد القرارات القضائية ويضطلع الكاتب خـالل كامـل المراحـل التـي تمـّر بهـا القضـية التحقيقيـة استقرائية إلى جانب اتخاذه ل

   .هام باعتبار أن جميع األعمال واإلجراءات ال تتّم إّال بحضوره مثلما سيقع بيانه الحقا بدور

القيـــام  كاتـــبالولى بمجـــرد فـــتح النيابـــة العموميـــة بحـــث تحقيقـــي، وٕاحالـــة قضـــية معينـــة إلـــى مكتـــب التحقيـــق، يتـــف   

  :باألعمال التالية 

بالدفتر العام المعد للغرض بكل عناية دون برش أو شـطب أو إغفـال عـن تضـمين  القضية ترسيم - 

  .اإلرشادات المطلوبة

البحــث، وأســماء المتهمــين  فــتحيســهر خاصــة علــى تــدوين عــدد قلــم االدعــاء وعــدد القضــية التحقيقيــة، وتــاريخ قــرار و  

  .منسوبة إليهم وٕاسم قاضي التحقيق المتعهد، وممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح البحثوحالتهم والتهم ال

إدراج إسم الشاكي أو طالب التتبع أو الهالك بالنسبة لقضايا القتل العمد مع سابقية االضـمار، أو  - 

 .د مجهولالقتل اثر حادث مرور والفرار قصد التفصي من المسؤولية الجزائية إذا فتح بحث تحقيقي ض

 .إحصاء أوراق الملف - 

  .إعالم الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بالجناياتنسخة من مكتوب إضافة  - 

  .عدلية، أو مباشرة األبحاث بنفسه قاضي التحقيق إما إسناد إنابة ثر دراسة الملف، يتولىإ

  :اإلنابات القضائية  )أ

   : نابات قضائية داخليةإ) 1

زائيـــة لقاضـــي التحقيـــق إذا تعـــذر عليـــه إجـــراء بعـــض األبحـــاث بنفســـه أن ينيـــب قضـــاة أجـــازت مجلـــة اإلجـــراءات الج

التحقيــق المنتصــبين فــي غيــر دائرتــه أو مــأموري الضــابطة العدليــة المنتصــبين فــي دائرتــه كــل فيمــا يخصــه بــإجراء األعمــال 
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المحـامي مـن طـرف مـأموري  التي هي من خصائص وظيفه ماعدا إصدار البطاقات القضائية بالنسبة لكليهما أو إستنطاق

  .الضابطة العدلية

  :القيام باألعمال التالية  ويعهد لكاتبه

  .رقن نص اإلنابة على المطبوعة المعدة للغرض في نظيرين -

والمحكمـــة الصـــادرة عنهـــا ومـــأمور الضـــابطة التحقيـــق مكتـــب عـــدد الّســـهر علـــى إدراج عـــدد القضـــية و  -

 .ين واألفعال المنسوبة إليهموأسماء المتهم اإلنابة العدلية الموجهة إليه

 .ج المتعلقة باالحتفاظ بذي الشبهة.ا.مكرر من م 13التذكير بأحكام الفصل  -

بــدفتر اإلنابــات العدليــة الممســوك بــنفس المكتــب بعــد إمضــائها مــن قاضــي  اإلنابــة اإلســراع بتضــمين -

  .التحقيق والنيابة العمومية التي تأذن بالتنفيذ

الـذي يبقـى بـالملف العتمـاده فـي التـذكير  اإلنابـة التضـمين بنظيـرالحرص على التنصيص علـى عـدد  -

 .في شأن إنجازها

المتمم لمقتضـيات  2007مارس  22المؤرخ في  2007ـدد لسنة 17هذا وتجدر اإلشارة إلى أّنه وبمقتضى القانون عـ

م المظنـون فيـه إن إقتضـت من مجلة اإلجـراءات الجزائيـة بـات متعّينـا علـى كـل مـأموري الضـابطة العدليـة إعـال 57الفصل 

  . اإلنابة سماعه بحّقه في إختيار محام للحضور معه

 ،إلــى وجهتهــا عــن طريــق البريــد أو تســليمها إلــى أحــد أعــوان الضــابطة العدليــة المنتــدب اإلنابــة توجيــه -

بقـى بـالملف اإلنابـة اإلمضـاء علـى النظيـر الـذي ي ألصـلالطريقة الثانية مطالبة العون المتسـلم  اعتمادوالمتجه عند 

 .إلى وجهتها اإلنابة وتحرير هويته ضمانا لبلوغ

غيــر الباحــث الــذي قــام باألبحــاث  المنــاباإلنابــة إذا كــان الباحــث  لصــإضــافة نســخة مــن األبحــاث أل -

 .األولية
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إذا اســـتوجبت ضـــرورة البحـــث فـــي إطـــار عمـــل مـــأموري الضـــابطة العدليـــة بموجـــب إنابـــة صـــادرة عـــن  -

بعـد  سـماعه كمـتهم، فـإن ذلـك ال يكـون إال لمـدة ثالثـة أيـاملـه مشبوه فيه الذي لـم يسـبق التحقيق االحتفاظ بالقاضي 

األخير اإلذن كتابة بالتمديد في أجل اإلحتفاظ مرة واحدة فقط هذا باالحتفاظ وبإمكان إعالم قاضي التحقيق المنيب 

 57من الفصل  4الفقرة (ة التي تبرره ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن األسانيد الواقعية والقانوني لنفس المدة

بنــاء علــى مطلــب  ويــتم التمديــد). 2008مــارس  4المــؤرخ فــي  2008لســنة  21مــن م إ ج المنقحــة بالقــانون عــدد 

ج فيمـا يخـص .إ.مكـرر مـن م 13لمقتضـيات الفصـل هـذا األخيـر إحتـرام  وجوبمع كتابي يتقدم به الباحث المناب 

معــد للغــرض وتحريــر المحاضــر والعــرض علــى الفحــص الطبــي وٕاعــالم العائلــة إداراج هويــة ذي الشــبهة بالســجل ال

 .باإلجراءات المتخذة

  :قضائية دولية إنابات ) 2

 إذا اســتوجب ســير البحـــث فــي القضـــية التحقيقيــة إجـــراء عمــل اســتقرائي خـــارج أرض الــوطن، يســـند قاضــي التحقيـــق

ثنائيـة فرضـتها صـور التعـاون الـدولي، إنابـة قضـائية دوليـة للقيـام للسلطات القضـائية المعنيـة التـي تربطهـا ببالدنـا إتفاقيـات 

باألعمــال المطلوبــة التــي يمكنهــا القيــام بهــا فــي نطــاق دائــرة إختصاصــها، ويوجههــا إلــى إدارة الشــؤون الجزائيــة بــوزارة العــدل 

  ).الخارجية أي عن طريق وزارة(بلوماسية يلتتولى بدورها إحالتها إلى وجهتها بالطرق الدوحقوق اإلنسان 

  :القيام باألعمال التالية يتولى كاتب التحقيق اثر تحرير القاضي نص اإلنابة 

  .والختم رقن اإلنابة في ست نظائر وعرضها على النيابة العمومية لإلمضاء -

  .العدلية الداخلية ةاإلناب اتضمن به اإلنابة الدولية بنفس الطريقة التي تضمين -

 : البيانات التاليةية اإلنابة القضائية الدول تتضمن -

  .القضائية األجنبية المعينةتحديد صفة القاضي المنيب والسلطة  •

  .ضبط هوية الشخص محل التتبع وجنسيته •

  .والنصوص المنطبقة عليها ى المظنون فيهتكييف األفعال المنسوبة إل •
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  .لوقائع بالوضوح والدقة الالزمينل ملخص •

  .بيان األعمال المطلوبة •

  .ترجمة نص اإلنابة •

  :توجه اإلنابات القضائية الدولية بطريقتين   -  

  .بلوماسيةيبالطريقة الد •

 .عدل إلى نظيرتها عند التأكدالمباشرة من وزارة  •

  :سماع الشهود  )ب

تعتبر الشهادة من أهّم وسائل اإلثبـات فـي المـاّدة الجزائيـة ولقاضـي التحقيـق كامـل الحريـة والصـالحيات فـي أن      
ويضــبط تــواريخ فــي الغــرض، ويكلــف كاتبــه بتحريــر االســتدعاءات، وتوجيههــا فائــدة مــن تلقــي شــهادته يســمع كــّل مــن يــرى 

  :للمعنيين بها طبق اإلجراءات التالية 

    : استدعاء شاهد أو مسؤول مدني أو قائم بالحق الشخصي أو قائم على مسؤوليته الخاصة )1
شخصـــي أو قـــائم علـــى المســـؤولية الخاصـــة أو إذا تعلـــق االســـتدعاء بشـــاهد أو بمتضـــرر أو قـــائم بـــالحق ال -

 :غيرهم ممن يرى قاضي التحقيق ضرورة في سماعهم يحرر الكاتب المطبوعة على النحو التالي 

يــدرج باالســتدعاء جميــع البيانــات الالزمــة، كعــدد القضــية والمحكمــة وعــدد مكتــب التحقيــق والهويــة  •

تـاريخ تحريـر االسـتدعاء و الحضـور  وتـاريخ ل الدقـةعنوانه بكامـو صفته كشاهد أو متضرر و  الكاملة للمستدعى

  .ء الكاتبمضاإ ختم المحكمة و و 

ينّص باالستدعاء الموجه للشاهد على أن عدم الحضور أو االمتناع مـن أداء الشـهادة أو تزويرهـا  •

  .يعاقب عليه القانون

مرجــع نظــرهم صــحبة كشــف أوراق الــى أعــوان الضــابطة العدليــة  لتبليغــه حســب  الكاتــب اإلســتدعاء يوجــه -

الترابي ويترك أثرا لذلك التوجيه بملف القضية، ويدون تاريخ االستدعاء ووجهته على ظـاهر الملـف، أو يبقـي علـى 

  .نسخة من كشف توجيهه ضمن أوراقه
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إذا حضر الشاهد من تلقاء نفسه أو أحد أقاربـه لالعـالم بتعـذر حضـوره فـي الموعـد المحـدد، وقـّرر قاضـي  -

لتــاريخ معــين فــإن كاتــب التحقيــق يســلمه االســتدعاء مباشــرة ويحــرر البيانــات المدونــة بجــذر التحقيــق تأجيــل ســماعه 

 .االستدعاء واالمضاء عليه من قبله والمستدعى كدليل على بلوغه إلى المعني باالمر شخصيا أو بواسطة

 .يراعى في توجيه االستدعاءات االجال المحددة بمجلة االجراءات الجزائية -

 

ى اضافة جذور االستدعاءات بملف القضية لفسح المجال لحـاكم التحقيـق لتجديـدها إذا يحرص الكاتب عل -

تســـليط الخطيـــة علـــى الشـــاهد  و.....بلغـــت بعـــد التـــواريخ المحـــددة بهـــا أو لخطـــأ فـــي مرجـــع النظـــر الترابـــي للمبلـــغ 

م تســليط العقــاب عــالم النيابــة العموميــة أو إصــدار بطاقــة جلــب ضــده اذا تخلــف رغــإبعــد  عنــد اإلقتضــاء المتخلــف

  .المذكور عليه واستدعائه ثانية

  :أعضاء الحكومة  تلقي شهادة )2

  .يتلقى قاضي التحقيق شهادة  أعضاء الحكومة بمنازلهم أو مكاتبهم بحضور كاتب التحقيق -

يمكـــن لهـــؤالء الحضـــور بمكتـــب التحقيـــق عنـــد الضـــرورة المتحتمـــة بعـــد اإلذن لهـــم بـــذلك مـــن طـــرف رئـــيس  -

 .الجمهورية

  .الجمهوريةالذي يتولى عرضه على رئيس  وحقوق اإلنسان الطلب إلى وزير العدليوجه  -

  :تلقي شهادة ممثلي الدولة األجنبية  )3

لالســـتماع إلـــى شـــهادته مـــن جانـــب  ؤهبلوماســـي باإلعفـــاء مـــن أداء الشـــهادة، فـــال يجـــوز اســـتدعاييتمتـــع المبعـــوث الد 

ومــــا اســــتقر عليــــه العــــرف  1961 لســــنة" نــــا افي"أقرتــــه اتفاقيــــة  المحقــــق أو الســــلطات القضــــائية أو المحــــاكم وذلــــك حســــبما

  .بلوماسييالد
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ج  بســماع شــهادة ممثلــي الدولــة األجنبيــة وذلــك بعــد طلــب أدائهــا .ا.مــن م 290وقــد ســمح تشــريعنا بمقتضــى الفصــل 

  .وفي صورة القبول يقع تلقيها بمنزل الشاهد أو مكتبه ،عن طريق وزارة الشؤون الخارجية

  :من الشهادة ن باإلعفاء والمتمتع األشخاص )4

  :يعفى من أداء الشهادة األشخاص اآلتي بيانهم 

 .بلوماسية وأفراد أسرته من أهل بيته اذا لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديهايرئيس البعثة الد -

ائمـــــة بلوماســـــية المـــــدرجين عـــــادة علـــــى القيالبعثـــــة ذوي الصـــــفة الد وبلوماســـــيون أي موظفـــــيالموظفـــــون الد -

 .تهمبلوماسية وأفراد عائاليالد

يكونــوا مــن  أالّ الموظفــون االداريــون والفنيــون العــاملون بالبعثــة وكــذلك أفــراد أســرهم مــن أهــل بيــتهم شــريطة  -

عمـال األمقصـورا علـى  اإلعفـاءقامـة دائمـة، وأن يكـون إلـديها البعثـة أو غيـر مقيمـين فيهـا  ةمواطني الدولة المعتمد

 .الرسمية

لــديها أو المقيمــين فيهــا اقامــة دائمــة يتمتعــون  ةعثــة الــذين ليســوا مــن مــواطني الدولــة المعتمــدمســتخدمو الب -

ن محليا ومعاونو الخدمة غير مثل السكرتير المعيّ ( مال التي يقومون بها أثناء أداء واجبهم ألعبالحصانة بالنسبة ل

 ).المحليين بمكاتب البعثة وسكن السفير

ن لــم يكونــوا مــن مــواطني الدولــة المعتمــدة لــديها أو المقيمــين إأفــراد البعثــة الخــدم الخاصــون العــاملون لــدى  -

  .فيها اقامة دائمة

  :استدعاء شاهد أوخبيرأو موقوف خارج التراب التونسي  )5

ه كشـاهد أو متضـرر أو خبيـر أو ءإذا قرر حاكم التحقيق إعـالم تونسـي مقـيم بتـراب أجنبـي بعمـل إجرائـي أو إسـتدعا

  :فإنه يتقيد وكاتبه باإلجراءات التالية  ،افحةموقوف إلجراء مك
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 وحقــوق اإلنســان كاتــب بــإذن مــن قاضــي التحقيــق مكتوبــا إلــى إدارة الشــؤون الجزائيــة بــوزارة العــدلاليوجــه  -

ليــه مترجمــا الــى لغــة الــبالد التــي ســيوجه اليهــا بــالطرق إمصــحوبا باالســتدعاء االداري فــي الشــكل الســالف اإلشــارة 

  .عدل إلى نظيرتها أو عن طريق البريد حسبما تحدده اتفاقيات التعاون القضائيالن وزارة الديبلوماسية أو م

بلوماسـية شـريطة يالد ةقيبالطر يتّم أو إلجراء مكافحة  شاهدإستدعاء الموقوف خارج التراب التونسي بصفة  -

 .إرجاعه في أجل قصير إلى المكان الذي وقع جلبه منه

بمطلــب االســتدعاء أو االســتدعاء نفســه  ةّــــ الخاصة الشــروط ـالقضــائية الثنائيــة لمعرفــالرجــوع إلــى االتفاقيــات  يــتمّ   

لتحديد السلطة المختصة بالدولة الطالبـة للشـاهد أو الخبيـر حـول كيفيـة دفـع نفقـات السـفر واإلقامـة وعنـد اإلقتضـاء 

  .المنح الواردة بقانون بلدها

  : عند سماع الشهوددور الكاتب  )6

ى جميع صفحات المحاضر التي يـدونها بـإمالء مـن قاضـي التحقيـق فـورا وذلـك ضـمانا الكاتب عل إمضاء -

  . لدقة تدوينها وصحتها وسالمتها

 .الشاهدالمصادقة على المشطبات والمخرجات باإلمضاء على ذلك بمعية قاضي التحقيق و  -

وعرضــه ) المتــرجم مــثال(والحاضــر معــه  تلقــى تصــريحهتــالوة المحضــر علــى مســامع الشــخص الــذي وقـــع  -

 .لإلمضاء

أو مكتـب عضـو الحكومـة  مقـرّ لسـماعه أو إلـى  هالشاهد عند تعـذر حضـور  محّل إقامةمرافقة القاضي إلى  -

 .ج في الغرض.ا.أو ممثل دولة أجنبية عند تلقي شهادتهما بعد احترام اإلجراءات السالف ذكرها التي جاءت بها م

  .ته على ذلكالتنصيص على إمتناع الشاهد عن اإلمضاء أو عدم قدر  -

  :شبهة الاستنطاق ذي ) ج

  :استدعاء ذي الشبهة )1
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يعتبر اإلستنطاق من أهّم إجـراءات التحقيـق إذ يمكـن مـن مجابهـة المـتهم باألدلـة التـي تـّم جمعهـا، ويتـيح لـه الفرصـة 

  .لدحض التهمة المنسوبة إليه والّدفاع عن نفسه

  :اإلدارية ويتضمن اإلستدعاء الموجه إليه البيانات التالية  ويتّم استدعاء ذي الشبهة إن كان بحالة سراح بالطريقة

  .اسم ذي الشبهة ولقبه وحرفته وعنوانه -
 .مكان الحضور وتاريخه وساعته -

 .التهمة -

 .المحكمة التابع لهاو تاريخ تحرير االستدعاء وتذييله بختم مكتب التحقيق  -

 .التحقيق نفسه قاضيإمضاء  -

" محـــام"  مـــع ذكـــر صـــفة المســـتدعى ســـماع الشـــاهدبالخاصـــة  وعـــةتعتمـــد إلســـتدعاء المحـــامي نفـــس المطب -

  .ساعة على األقل قبل تاريخ استنطاق منوبه 24واحترام أجل 
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  :دور الكاتب أثناء استنطاق ذي الشبهة ) 2

محضــرو تــدوين الحالــة اليحــرص كاتــب التحقيــق علــى تثبيــت عــدد القضــية وتــاريخ االســتنطاق وســاعته ب -

المنطبقـة عليهـا القانونيـة والنصـوص  إليـهانـه وجميـع البيانـات األخـرى كاألفعـال المنسـوبة الشـبهة وعنو  ذيالمدنية ل

رفضـــه أو عـــدم حضـــور  التنصـــيص عـــن بمحضـــر محـــام أو أن ال يجيـــب إالّ بحقـــه فـــي  وتنبيهـــه، هـــاوتـــاريخ ارتكاب

  .ساعة على االقل من تاريخ االستنطاق 24المحامي رغم استدعائه بالطرق القانونية قبل 

ختم االستنطاق يمضي الكاتب بكل صحيفة بالمحضر ويعرضـها علـى المسـتنطق ومحاميـه والمتـرجم  عند -

  .وقاضي التحقيق لإلمضاء

  :دور كاتب التحقيق إثر استنطاق ذي الشبهة  )3

تختلف اإلجراءات التي يقوم بها كاتب التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة بحسب الحالة التـي يقّررهـا قاضـي التحقيـق 

  .شأنهفي 

  :إبقاء المظنون فيه بحالة سراح حالة  -3-1

يتـــولى الكاتـــب عـــرض ذي الشـــبهة علـــى القـــيس قصـــد تحقيـــق هويتـــه والبحـــث عـــن ســـوابقه وللغـــرض يتـــولى تعميـــر 

يحيلهـا علـى قاضـي  ثـمّ  المطبوعة بكامل الدقة حتى ال يتسرب خطأ فيها وتكون متعارضة مـع البيانـات الـواردة باالسـتنطاق

  .ائها بعد ختمها ثم يوجهها صحبة المعني باالمر الى  مصلحة التعريف العدليالتحقيق المض

  :إصدار بطاقة إيداع ضّد المظنون فيه حالة -3-2

بطاقة إيداع  في شأنههة أن يصدر بج لقاضي التحقيق بعد إستنطاق ذي الش.إ.من م 80خّول الفصل  -

ستوجب عقابا بالسجن أو بالقرار إذا كانت الفعلة تفي السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وٕاعالم ذي الشبهة 

 2أضيفت للفقرة (ويكون قرار اإليقاف التحفظي معلال يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره . عقابا أشد

  ). 2008مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  21من م إ ج بمقتضى القانون عدد  85من الفصل 
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اقة إيداع يتولى كاتب التحقيق تعمير المطبوعة المعدة للغرض يذكر فيها عند إصدار قاضي التحقيق بط -

  :بوضوح 

  .اسم وصفة القاضي والمكتب إذا كان يوجد بالمحكمة عدة مكاتب •

  .اسم ذي الشبهة وعمره وحرفته ومكان والدته ومحل إقامته •

  .موضوع التهمة والنصوص المنطبقة عليها •

  .سجن بقبول المتهم واعتقالهالإلى مدير  قاضي التحقيقصيغة األمر الصادر من  •

  .بطاقة اإليداع تاريخ إصدار •

  .على القاضي لمراجعة البيانات المذكورة  وٕامضائها عرض بطاقة اإليداع •

   .واإلذن بتنفيذها لإلطالععلى النيابة العمومية في الحين  إحالة بطاقة اإليداع •

ر إصــدار بطاقــة اإليــداع وتحريرهــا التنصــيص مخصصــا للموقــوفين ويتــولى إثــ ايمســك كاتــب التحقيــق دفتــر  -

  : على البيانات التالية 

  .العدد الترتيبي وتاريخ االيداع وعدد القضية واسم المتهم ونوع التهمة •

 .جذر اإليقاف من السجنإرجاع عدد االيقاف في الوادي المخصص لذلك بلون مغاير حال  •

وعــدد وتـــاريخ  إدارة الســجنتــاريخ االحالــة واعــالم  أو الموقــوف، كتــاريخ الســراح مباشــرة علــى حالــة مــا يطــرأ •

  .  اإليه الموجه المكتوب

هـذا  وعـدم اإلخـالل بهـا ويتمثـل دوره فـياإليقاف التحفظـي كاتب قاضي التحقيق في مراقبة آجال ال يساعد -

  :الخصوص في ما يلي 

المحددة ا على بلوغ المدة متابعة دفتر الموقوفين يوميا ومّد قاضي التحقيق بقائمة الموقوفين الذين أوشكو  •

  .قانونا لإليقاف
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تحرير قرار اطالع النيابة العمومية في شأن إبداء رأيها في خصوص التمديـد سـواء للمـرة األولـى بالنسـبة  •

  .للجنح، أو للمرتين األولى والثانية بالنسبة للجنايات

ع واإلمضـاء واســتئنافه فــي الحـرص علــى رقـن قــرار التمديــد المعلـل وٕاحالتــه علــى النيابـة العموميــة لالطــال •

 .أجل أربعة أيام من تاريخ اإلعالم في صورة معارضتها في التمديد

 .أيام من تاريخ اإلعالم 4في أجل  استئنافه بحقه فيإعالم المتهم بقرار التمديد و  •

إذا اقتضــت مصــلحة البحــث إبقــاء المظنــون فيــه بحالــة  ظــي ال يجــوز أن يتجــاوز الســتة أشــهراإليقــاف التحف 

إيقاف يمكن لقاضــي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضـى قرار معّلل، تمديد فتـرة اإليقاف بالنسبة 

يد مّدة كّل واحدة عـن إلى الجنحة مّرة واحدة ال تزيد مّدتهـا عن ثالثـة أشهــر وبالنسبة إلى الجناية مّرتين ال تز 

  .تنفيذهاستئناف قرار التمديد ال يحول دون  أربعة أشهر

  :حالة اإلفراج عن المظنون فيه  -3-3

  :يمكن لقاضي التحقيق بعد استنطاق المظنون فيه أن يأذن باإلفراج عنه وفق الصورتين التاليتين 

  :وجوبي ـراج الــاإلف :أّوال 

 و راب التونسـييكون له مقر معـين بـالت للمتهّم الذيأيام  5يتحتم اإلفراج بضمان أو بدونه بعد االستنطاق بــ        

 عـامينأشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر للجريمة المحـال مـن أجلهـا ال يتجـاوز  6لم يسبق الحكم عليه بأكثر من 

ديســمبر  11المــؤرخ فــي  2008لســنة  75مــن م إ ج المــنقح بمقتضــى القــانون عــدد  85الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل ( ســجنا

2008(.  

  : تـراج المؤقـاإلف :ثانيـا 

 : يأذن قاضي التحقيق باإلفراج من تلقاء نفسه بضمان أو بدونه -

  
  .بطلب من وكيل الجمهورية •
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  .بطلب من المظّنون فيه أو محاميه •

لـه دون  يعرض قرار اإلفراج في جميـع الحـاالت علـى النيابـة العموميـة إلبـداء رأيهـا فيـه و يحـول اسـتئنافها -

  .من طرف دائرة اإلتهام لنظر في مطلب االستئنافيبقى ذلك القرار معطال إلى أن يقع ا إذ هتنفيذ

ومن تاريخ اإلعالم  قرار اإلفراجعلى وكيل الجمهورية اطالع  أيام من تاريخ 4 ال يتجاوزأجل االستئناف  -

صــدور القــرار بالنســبة للوكيــل العــام إال أن اســتئناف األخيــر ال يحــول دون تنفيــذ  مــنأيــام  10و بالنســبة لمــن عــداه

  .ذلك القرار

 86جوز لقاضي التحقيق عند اإلفراج المؤقت على ذي الشبهة فرض التدابير المنصوص عليها بالفصل ي -

  :وهي  كلّيا أو جزئيا ج.ا.م

  .اتخاذ المظنون فيه مقر له بدائرة المحكمة •

 .ال بشروط معينةإ يحددها له عدم مغادرة حدود ترابية •

  .منعه من الظهور في أماكن معينة •

  .ق بتنقالته الماكن معينةقاضي التحقيل هإعالم •

فيمـا لــه  لتزامـه بالحضـور لديــه كلمـا دعــاه لـذلك واالســتجابة لالسـتدعاءات الموجهـة لــه مـن الّســلطإ •

  .مساس بالتتبع الجاري ضّده

  : ما يلي ويتمثل دور كاتب التحقيق أثناء هذه المرحلة في -

ريــق إدارة الســجن الــى الحــرص علــى تقــديم مطلــب االفــراج المقــدم مــن المــتهم أو محاميــه أو عــن ط •
 .قاضي التحقيق قصد البت فيه خالل أربعة أيام من تاريخ تقديمه

 .التأشير على تاريخ ورود المطلب •

 .التثبت من إعالم المحامي لنيابته في القضية •

 .اء رأيها فيهبدالمذكور إل األجلفي العمومية حالة المطلب على النيابة إالحرص على  •

 .واطالع النيابة العمومية عليهالمتخذة بالقرارات االمتهم  عالمإ •
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ـــرفض أو المـــتهم أو محاميـــه صـــلب قـــرار اإلفـــراج العموميـــة اســـتئناف النيابـــة طلـــب تســـجيل •  أو ال

 .وبدفتر اإلستئناف المعد لتوجيه القضايا إلى دائرة االتهام

 .توجيه الملف إلى دائرة االتهام بمحكمة االستئناف •

ذنــا بــإطالق إ، يحــرر كاتــب التحقيــق نــون فيــهظعــن المبــاالفراج قاضــي التحقيــق مــن طــرف ذن إلبمجــرد ا -

  : يدون فيه البيانات التالية هذا األخيرسراح 

 .عدد القضية والمحكمة وعدد مكتب التحقيق •

 .الموقوفطالق سراح إالسجن ب إلدارةصيغة اإلذن  •

 .هوية الموقوف كاملة •

 .تاريخ بطاقة اإليداع الصادرة في شأنه وعدد اإليقاف •

 .مر بترسيم اإلذن بهامش دفتر المساجيناأل •

 .تاريخ ومكان إصدار اإلذن بالسراح •

 .إمضاء حاكم التحقيق وختمه •

 .اطالع وكيل الجمهورية واالمضاء على الموافقة باالفراج •

يسـعى الكاتــب فــي اضــافة جـذر الســراح بعــد التثبــت مـن تطــابق البيانــات المحــررة بـه مــن قبــل كبيــر حــراس  -

  .ذن الموجه له وامضاء هذا األخيرالسجن مع بيانات اال
إذا لــم يبــّت حــاكم التحقيــق فــي مطلــب الســراح فــي األجــل المحــدد، فلوكيــل الجمهوريــة أو المظنــون فيــه أو  -

 .محاميه  تقديم مطلب إفراج مباشرة الى دائرة االتهام

اضـي التحقيـق يتولى الوكيل العام فـي بحـر الثمانيـة أيـام مـن تـاريخ تقـديم المطلـب جلـب الملـف مـن لـدى ق -

 .وتقديم طلبات كتابية ومعللة ثم يحيله على دائرة االتهام للبت فيه

 .على كاتب التحقيق توجيه الملف إلى الوكيل العام فور وصول مكتوب الجلب -

ال يقبــل مطلــب ســراح جديــد إال بعــد انقضــاء مــدة شــهر مــن تــاريخ رفــض المطلــب الســابق مــن قبــل قاضــي  -

، علـى أّنـه ن أو مـن تـاريخ تأييـد قـرار الـرفض مـن طـرف دائـرة االتهـامو ولوتعـدد المحـام التحقيق اذا لم يقع استئنافه
 .إذا ظهرت أسباب جديدة المذكورالشهر  أجل مطلب السراح قبل انقضاء يمكن قبول
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  :موقوف ـــــراج الـــإخ -3-4

أي طـــورمن التحقيـــق احضـــار ذي الشـــبهة الســـتنطاقه أو اســـتكمال االبحـــاث معـــه فـــي  لقاضـــيذا تـــراءى إ -

 : للكاتب باحضاره ويتم ذلك في صورتين فإّنه يأذن ،أطوار البحث

توجـه بطاقـة ، ي أي داخـل مرجـع النظـر الترابـيالمحتفظ به بالسـجن المحلّـ المظنون فيهاذا كان  : األولىالصورة  *

التحقيـق علـى تـدوين  ساعة من الموعد المحدد لالحضار ويحرص كاتب 24لى مدير السجن المعني باالمر قبل راج إخاإل
تمضـى و المحكمـة  وتختم البطاقة بطـابعتاريخ اإلحضار وساعته و عدد االيقاف و عدد القضية و  الهوية الكاملة للمظنون فيه

  .قاضي التحقيقمن طرف 

متواجدا بمؤسسة سـجنية غيـر التـي تـم ايداعـه بهـا بسـبب نقلتـه بطلـب مـن  المظنون فيهذا كان إ :الصورة الثانية  *

يتعــين علـى كاتــب  ،مودعــا علـى ذمــة قاضـي تحقيـق أو محكمــة أخـرى كـان بصـدد قضــاء عقـاب، أو ألّنــه خـرى أوجهـات أ

م الصــادر علـــى .أ.ــــدد م409المنشــور عــــ(ومكتــوب إلــى أقــرب مؤسســة ســجنية أو إصــالحية   بطاقــة نقــلالتحقيــق توجيــه 

  ). 1996جويلية  10بتاريخ  التفقدية العامة

ــع نفــس االجــراءات بالن ــتتب ــالمراكز االصالحي ــال المــودعين ب ــال ـســبة لالطف ــاح خــاص لألطف ــة أو بجن ة أو التربوي

  .بالسجن من قبل قاضي تحقيق االطفال

  :االخراج بطاقة الزيارة و  رخصتسليم  -3-5

  : ارة ــالزي رخـص :أّوال 

الـزوج والزوجـة، السـجين المـذكورين علـى سـبيل الحصـر وهـم  أقـارب ألحـدتسـلم  :رخصة زيـارة ألقـارب الموقـوف * 

الوالــدان واألجــداد واألبنــاء واألحفــاد واإلخــوة واألخــوات والعــّم والعّمــة والخــال والخالــة والــولّي الشــرعي واألصــهار مــن الدرجــة 
  .األولى كما تسّلم لكّل شخص له صلة بالسجين إذا لم يكن له أقارب بالمنطقة

تـاريخ  واسـم المـتهم  وعـدد القضـية  و تضـمن اسـم الطالـبييمسـكه كاتـب التحقيـق  الرخصة بـدفترتسجل  -

 .لمتسلمل الوطنية تعريفالعدد بطاقة  وايقافه 

  .إستثنائية لغير أفراد عائلة السجين أو لألشخاص الذين لهم تأثير أدبي عليه في زيارته بصفةيرخص  -

علـل أيـام بموجـب قـرار م 10التحقيق منع االتصال بالمظنون فيه على غير محاميه لمدة  لقاضييمكن  -

 .فحسب عشرة أيام أخرى ع لمّدةـهذا المنغير قابل لالستئناف، ويمكن تجديد 
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   :للخبير  أو المظنون فيهزيارة لمحامي  رخصة *

  .زيارة للمحامي الذي أعلن نيابته عن المتهم الموقوف تحفظيا رخصةتسلم  -

 .زيارة للخبير المكلف بمأمورية رخصةم تسلّ  -

اسم المـتهم السـجين ورقـم و  عدد القضيةو   التحقيق والمحكمة التابع لها قاضياسم  رخصة الزيارةتتضمن   -

  .ٕامضاء القاضي وختم المحكمةو  تاريخ الزيارةو صفة الشخص المأذون له بالزيارة وهويته و ايقافه 

  :بلوماسيين يزيارة للموظفين القنصليين أو األعوان الد رخصة *

ـــدد لســـنة 56القـــانون عــــمـــن  36خـــّول الفصـــل  ــــمؤرخ فــــي ا 2002ـ للمـــوظفين القنصـــليين أو   2002مـــاي  14لـ

  .بالقضية ةالمتعهد السلط القضائيةهم برخصة من يلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطنيباألعوان الد

  : راج ـاقة االخـبط : ثانيــا

  :البيانات التالية  بطاقة اإلخراج تتضمن -

  .فتهراج وصخاسم القاضي الذي أذن باإل •

 .الهوية الكاملة للمتهم وتاريخ االيقاف •

  .عدد القضية المتعهد بها قاضي التحقيق •

  .راجخإسم المأذون له باإل •

 .صدار البطاقة وختم المحكمة الصادرة عنها وٕامضاء القاضيإتاريخ  •

تمكــين الباحــث المنتــدب مــن بطاقــة إخــراج مســتمرة لتجنــب تعطيــل ســير األبحــاث يجــوز لقاضــي التحقيــق  -

حتـى ال يقـع اسـتعمالها مـن عليها " ملغــاة " ة إرجاع البطاقة المذكورة صحبة األعمال المنجزة وكتابـة عبارة  شريط
  .جديد

  :ة البطاقـات القضائي )4
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السلطة القضائية دون غيرها وال تصدر إال عن  اختصاصالبطاقات القضائية كما تدل عليها تسميتها هي من 

طراف ألغير قابلة لالستئناف من اهي  تأذن بتنفيذها النيابة العمومية وو بإصدارها، القضاة وال ينيب القاضي غيره 

  .الصادرة ضّدهم

بمناسبة دراسة شكليات استنطاق ذي  بطاقة اإليداع السالف التعرض إليها: وتنقسم البطاقات القضائية إلى نوعين

  .بطاقة جلب دوليةالشبهة وبطاقة الجلب التي تتفّرع بدورها إلى بطاقة جلب داخلية و 

  : يةالداخلـ بلـة الجطاقـب -4-1

ا بالطرق مهي وسيلة يلجأ إليها قاضي التحقيق عند إمتناع ذي الشبهة أو الشاهد عن الحضور رغم إستدعائه

  .القانونية

الهوية وما يميز  أن يضّمن بها بالخصوصتحرر بطاقة الجلب في نظيرين ويحرص كاتب التحقيق على  -

النصوص القانونية و موضوع التهمة و من مميزات وعمره وعنوانه  لشاهد الذي رفض الحضورذي الشبهة أو ا

صيغة االذن ألعوان القوة العامة بالقاء القبض و صفة القاضي و عدد القضية و صدار إلتاريخ او المنطبقة عليها 

  .بتنفيذهالالذن  عليها اطالع النيابة العمومية مع وجوبعلى المعني باالمروجلبه 

في صورة تعذر العثور على ذي : "للبطاقة على العبارات التالية  احبكاتب التحقيق بالكشف المص ينص - 

 ، تعرض البطاقة على العمدة)اذا كانت البطاقة تتعلق بشاهد( أو الشاهد ) اذا كانت البطاقة تتعلق بذي شبهة( الشبهة 

 ."عالمة اطالعه لوضع

الصادر ويدرج عدد التضمين بأعلى البطاقة أسفل عدد يتولى كاتب التحقيق تضمين البطاقة بدفتر  -
 .القضية

 مقابل مباشرة له يوجه أصل البطاقة الى مأمور الضابطة العدلية المختص عن طريق البريد أو يسلمها -

 .االمضاء على استالمها

ه إذا كان عنوان ذي الشبهة أو الشاهد خارج منطقة نفوذ المحكمة التي يتبعها قاضي التحقيق، يوج -

 .إلتمام اإلجراءات في شأنهاالكاتب البطاقة إلى زميله المنتصب بالمحكمة التابع لها ذلك العنوان 
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 .نظيرا من البطاقة الموجهة إلى ملف القضية يضيف الكاتب -

، فيهاالرجوع  لقاضي التحقيق إذا حضر المعني باألمر من تلقاء نفسه بعد إصدار بطاقة جلب ضده، يمكن

  .الموجب إلنتفاءور الضابطة العدلية ــاسترجاعها من مأمفي  اويوجه مكتوب

  :ب الدوليـة لـبطاقـة الج -4-2

يصـدر قاضـي التحقيـق بطاقـة ، تونسيا مقيما بـبالد أجنبيـة أو أجنبيـا غيـر مقـيم بتـونس المطلوب جلبهإذا كان       

البيانـات التـي توجبهـا  ضافة إلىإلباكرها وتتضمن جميع البيانات السالف ذ .جلب دولية محررة حسب الصيغ المذكورة آنفا

  ...اتفاقيات التعاون القضائي في الغرض كإضافة نسخة من النصوص القانونية أو الظروف التي أحاطت بارتكاب الفعلة

ضــبط وكالــة بدفتر يوجــه كاتــب التحقيــق البطاقــة فــي العديــد مــن النظــائر بعــد تضــمينها بــدفتر الصــادر أو  -

مصــحوبة بصــورة رســمية مــن أوراق التحقيــق  وحقــوق اإلنســان شــؤون الجزائيــة بــوزارة العــدلالجمهوريــة إلــى إدارة ال

  .بلوماسيةيعلى نظيرتها بالطرق الد ال لتتولى إحالتهاجفي هذا المحسبما تفرضه االتفاقيات القضائية 

 .ملف القضيةل البطاقة يضيف كاتب التحقيق نسخة من -

 

  :ارات االختبـ )5

  .ضبطها لهميف عند اإلقتضاء خبيرا أو عّدة خبراء بإجراء إختبارات فنية أن يكللقاضي التحقيق  -

عـدد  هـا بالخصـوصبويضـّمن في نسـختين  المعّدة للغرضاعتماد المطبوعة  في هذه الحالة يتولى الكاتب -

 االعمــالو اســم الخبيــر واختصاصــه وعنوانــه و الــتهم المنســوبة اليــه و  هويــة المــتهم والتحقيــق  قاضــياســم  والقضــية 

تحديــد بدفـــع أجــور  االختبـــار وتــاريخ  بيــان الجهــة الملزمــة لتنفيــذ المأموريــة مــع   وتحديــد األجــلالمطلــوب اجراؤهــا 

 .ذن النيابة العمومية بالتنفيذإ و  القاضيالمأمورية وامضاء 

يتــولى الكاتــب تضــمين المأموريـــة بــدفتر الصــادر والـــوارد الخــاص بمكتــب التحقيـــق ويــدرج عــدد التضـــمين  -

 .الملفبثم يستدعي الخبير المكلف ويسلمه االصل مقابل االمضاء بالنسخة التي تمسك  وريةالمأمب
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مأموريــة االختبــار بمحجــوز كالكتائــب المرمــاة بالتــدليس أو الوثــائق المحاســبية فــإن  ارتبــاط تنفيــذفــي صــورة  -

 .بنسخة المأمورية التي تبقى بملف القضيةعلى توصله بها وذلك الخبير يمضي للكاتب 

ستدعي الكاتب االطراف الواجب اعالمهم بقرارتعيين الخبير ليقوم قاضي التحقيـق بـالتحرير علـيهم والبـت ي -

 .في معارضاتهم عند حصولها بقرار غير قابل لالستئناف

، لمأموريــة المســندة اليــهلالخبيــر  صــندوق الدولــة بعــد إنجــاز إذا كانــت مصــاريف اإلختبــار محمولــة علــى  -

  :اإلجراءات التالية  يسهر الكاتب على إتمام

أن الخبيـــر المكلـــف قـــد أنجـــز علـــى التحقيـــق  مصـــادقة قاضـــيالمتضـــمن  المطبوعـــة المعتمـــدةتعميـــر جـــذر  •

 .مهمته

دون اإلغفــال عــن االخيــر  إمضــائها مــن طــرف هــذانظــائر والتثبــت مــن  3الخبيــر فــي  أجــورضــافة قائمــة إ •

 .عليها أو تعديلها التحقيق للمصادقة قاضيعرضها على و    ذكر رقم حسابه الجاري

الــى المصــلحة الماليــة بــاإلدارة العامــة للمصــالح المشــتركة تحــت اشــراف وكيــل  توجيــه قائمــة أجــور الخبيــر -

  .الجمهورية للقيام باجراءات خالص أصحابها

إذا كانت أجرة االختبار محمولة على القائم بالحق الشخصي أو على القائم على المسؤولية الخاصة، فـان  -

  .المصاريف عدلة تسلم للخبير ليستخلص أتعابه من الشخص المحمولة عليهالقائمة الم

  :بحث قـرار خـتم الـ: الرابعة  الفقرة

عندما يستكمل قاضي التحقيق اإلستقراءات الضرورية، وتتم أبحاثه ويرى أن الملف أصبح جاهزا  -

في  يرأالإلبداء مضى من طرفه مرفوقا بقرار اطالع مؤرخا ومعلى النيابة العمومية  هيحيلفإّنه بمقتضاها 

  .األصل

 .يقوم الكاتب في هذه المرحلة بترسيم القضية بدفتر القضايا الموجهة إلى النيابة العمومية -
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أّيام من تاريخ اطالعه على الملف طلبات كتابية في األصل وله  8يقدم وكيل الجمهورية، في غضون  -

 .يراها الزمة لكشف الحقيقةأن يطلب كتابه من قاضي التحقيق إجراء أعمال أخرى 

 3إذا رأى قاضي التحقيق أن ال ضرورة إلجراء األعمال المطلوبة منه فإّنه يصدر قرارا معّلال في ظرف  -

أّيام من تاريخ اإلّطالع  4أّيام من تاريخ تلك الطلبات وهذا القرار يقبل االستئناف لدى دائرة االتهام قبل مضي 

 .عليه

  :صياغة قرار ختم البحث ) أ

) إحالة على المحكمة المختصة أو حفظ أو تخلي لعدم االختصاص (إذا قدمت النيابة العمومية طلباتها في األصل 
يصدر قرارا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم وفي كل ما أبداه الذي  فإّنها ترجع الملف إلى قاضي التحقيق

  :ما يلي  في وتتلخص هذه القرارات.  طلبات منوكيل الجمهورية 
  .التحقيق بالنظر قاضياإلحالة على دائرة اإلتهام لدى محكمة االستئناف الراجع لها  -

 .الجناحي اإلحالة على المجلس -

 .اإلحالة على القاضي المنفرد -

 .محكمة الناحيةاإلحالة على  -

طفال حسـبما  المتهميناألطفال إذا تبين أن أحد المختص بالنظر في قضايا تحقيق القاضي لفائدة التخلي  -

 .الطفلحماية تحدده مجلة 

 .المحكمة صاحبة النظر لفائدةالتخلي  -

 .التخلي لفائدة القضاء العسكري -

الحفـــظ لعـــدم كفايـــة الحجـــة أو النعـــدام المســـؤولية الجزائيـــة أو لعـــدم وجـــود جريمـــة أو لعـــدم تـــوفر األركـــان  -

أو النقضـاء الـدعوى بموجـب الوفـاة أو سـقوط القانونية أو لعدم التوصل لمعرفة الجاني أو القتضـاب هويـة الجـاني 

 .الدعوى بمرور الزمن أو بإيقاف التتبع بموجب اإلسقاط أو الصلح

  :ختم البحث ب المتصلةجراءات اإل )ب



  

  

  

  

  

183

  

  :اعالم أطراف القضية  )1

  :النيابة العمومية  العاطـ – 1-1

ممارســة حقهــا فــي و ع عليهــا وٕامضــائها، الــى النيابــة العموميــة لالطــال فــورا ينهــي كاتــب التحقيــق قــرارات خــتم البحــث

  .أربعة أيام من تاريخ اإلطالع ظرففي  ند اإلقتضاءعاإلستئناف 

  :متهمين ـإعالم ال – 1-2

  :إعالم المتهمين بحالة إيقاف : الحالة األولى  *

شـأنه يتولى كاتب التحقيق إعالم المتهم مباشرة أو بواسطة إدارة السجن بمـآل األبحـاث والقـرار المتخـذ فـي  -

  .والفصول القانونية المستند إليها
ومكانـه ورغبـة المـتهم فـي اسـتئنافه  هاإلعالم خطيا بأسفل القرار ويحرص على تدوين تاريخ الكاتبيسجل  -

 .ذلكلوتسجيل رفضه أودعوته لإلمضاء 

  .مدير السجن بعد تلقيه منالمحال على الدائرة  يضيف كاتب التحقيق مطلب استئناف المتهم -

  :إعالم المتهمين بحالة سراح : الثانية الحالة  *

وينبهه إلى إمكانية  السالف بيانها يستدعي كاتب التحقيق المتهم بحالة سراح ويعلمه بالقرار بنفس الطريقة -

  .تسجيل إستئنافه في بحر أربعة أيام من ذلك التاريخ

ص علــى ذلــك فــورا صــلب فــي تســجيل اســتئنافه مشــافهة يقــع التنصــي ،إعالمــه بــالقرار عنــدإذا رغــب المــتهم  -

 .صيغة اإلعالم

إلى ملف القضية قبل توجيهها إلـى  المطلب  يضافبعد إعالمه بالقرار إذا تقدم المتهم بمطلب إستئناف   -

 .حالة وبالدفتر العام ودفتر الفصلإلا كشفبالدائرة، ويقع اإلشارة إلى ذلك 

لـه  يوجـهفـإّن الكاتـب  جمهوريـة ومعلـوم المقـر،إذا تبين أن المتهم المراد إعالمه بالقرار يوجد خارج تـراب ال -

 .نظيرا من اإلعالم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
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ذا بــارح المــتهم مقــره وصــار مجهــول العنــوان يســلم النظيــر الــى عمــدة المكــان أو مــأمور الضــابطة العدليــة إ -

 .بع لها قاضي التحقيقمقر معروف له بالمنطقة الراجعة بالنظر إلى المحكمة التا آلخر

فإن  ،إذا كان آخر مقر معروف للمتهم بمنطقة غير راجعة بالنظر إلى المحكمة التابع لها قاضي التحقيق -

 . هذا األخير يتولى اإلستعانة بزميله بتلك المحكمة للقيام بنفس اإلجراء

ونظير آخر بمركز الواليـة علق نظير من االعالم بالمحكمة المتعهدة ياذا كان المتهم مجهول المقر مطلقا  -

  .التحقيق قاضيالتي توجد بدائرتها المحكمة الراجع لها بالنظر 

  :خصي ـق الشـقائم بالحــالم الـعإ – 1-3

له حـّق و به عالمه إلساعة من تاريخ القرار  48يستدعي كاتب التحقيق القائم بالحق الشخصي في ظرف  -

 .أربعة أيام من تاريخ االعالم ظرفقه المدنية في تراءى له أنه مجحف بحقو استئناف ذلك القرار إن 

 المقــدم مشــافهة أو اضــافة مطلبــه الكتــابي القــائم بــالحق الشخصــي تســجيل مطلــب اســتئناف الكاتــب يتــولى -

  .للملف
المـتهم الموقـوف علـى المجلـس الجنـاحي  اإلجراءات الخاصة بقرارات ختم البحث القاضية بإحالة) 2

   :أو محكمة الناحية 

  : لسراح الوجوبي أو االفراج االليا -2-1

يحيل القضـية أو مخالفة، فإّنه  التحقيق أن االفعال تشكل جنحة ال تستوجب عقابا بالسجن قاضي رأىذا إ -

 .على القاضي المختص ويأذن باالفراج

 أو قاضي الناحية نه يحيل المظنون فيه علىإأن االفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن، ف رأىاذا و  -
  .وقرار التدبيرأينهي مفعول وسيلة االيقاف التحفظي  باإلحالةوالقرار الصادر .األحوالحسب  الجناحيةمحكمة ال

  :يتعين على كاتب التحقيق األخيرة الحالة  هذهفي 

يــوم اتخــاذ القــرار المــذكور بعــد  إدارة الســجنتوجيــه مكتــوب فــي إنهــاء مفعــول بطاقــة االيــداع الــى  •

  .ضي التحقيق، ويترك نظيرا منه بالملفتضمينه وامضائه من طرف قا
التهمــة المنســوبة  واســم المــتهم  وعــدد القضــية ب  المتصــلةالبيانــات   إلــىيتعــين االشــارة بــالمكتوب  •

االذن صــراحة بانهــاء مفعــول بطاقــة  وتــاريخ قــرار خــتم البحــث  ومــآل االبحــاث  وعــدد االيقــاف وتاريخــه  واليــه 
  .ج.ا.من م 106االيداع طبقا الحكام الفصل 
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بانهاء مفعول بطاقة االيداع قبـل توجيـه  القرارلذلك  إدارة السجنعلى إضافة ما يفيد تنفيذ  الكاتب يحرص -

 .الملف الى وجهته حسب قرار االحالة

عــدد تضــمين القــرار كمــا يــدّون بــدفتر الموقــوفين مــآل القضــية وتــاريخ إنهــاء مفعــول البطاقــة  الكاتــب يــدرج -

 .وتاريخه بدفتر الصادر

ن إفــ ،النيابــة العموميــة قاضــي التحقيــق فــي شــأن االحالــة مــن حيــث تكييــف األفعــال واســتأنفت القــرار لــم تســاير إذا

ــل فـالملــف يوجــه الــى دائــرة االتهــام للفصــ مكتــوب انهــاء فــي هــذه الصــورة  وال يرســل كاتــب التحقيــق .ي الموضــوعــ

قــرار قاضــي  دائــرة اإلتهــام اذا أيــدت نئــذ توجيهــهحيالــدائرة كتابــة تتــولى  و، إدارة الســجنول بطاقــة االيــداع الــى ـمفعــ

  .التحقيق

  :داع ـاقة االيـول بطـلى مفعـقاء عـاالب -2-2

تحجيــر الســفر ( علــى المــتهم تحــت مفعــول بطاقــة االيــداع أو قــرار التدبيـــر اإلبقــاءذا رأى قاضــي التحقيــق إ -

  في الغرض يصدر قرارا مستقال ومعلال فإّنه الى تاريخ مثوله أمام المحكمة) مثال

توجيــه أصــل القــرار باالبقــاء علــى المظنــون فيــه تحــت مفعــول فــي هــذه الصــورة علــى يســهر كاتــب التحقيــق  -

مضائه من طرف قاضـي التحقيـق فـور صـدور قـرار إ ، بعد تضمينه بدفتر الصادر و إدارة السجنبطاقة االيداع الى 

 .ختم البحث

 والتحقيــق  قاضــياســم وصــفة  وعــدد القضــية بة المتصــلذلــك القرارالبيانــات الضــرورية  عنــد تحريــريراعــى  -

تاريخ صدور قرارختم البحـث ومآلـه  وتاريخ االيقاف وعدده  والتهمة المنسوبة اليه و هوية المتهم كاملة  والمحكمة 

 .صيغة ابقاء المظنون فيه تحت مفعول بطاقة االيداع على ذمة المحكمة المحال عليها الى تاريخ مثوله أمامها و

 .قرار ختم البحثبة من ذلك القرار المعلل الى ملف القضية وقرنه ضافة نسخإ -

 .التنصيص على مآل القضية بدفتر الموقوفين -

  :مصلحة القيس بالقضايا المحفوظة  إعالم  )3
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يتولى كاتب التحقيق اعالم مصـلحة التعريـف العـدلي بقـرارات الحفـظ التـي لـم يقـع الطعـن فيهـا باالسـتئناف  -

  .أو القائم بالحق الشخصي قبل توجيه ملفاتها إلى الخزينة من النيابة العمومية

  .يمسك الكاتب دفتر قيس ويوجه للمصلحة المذكورة نفس المطبوعة بعد تعميرها وتضمينها بدفتر الصادر -

  :التسليم للسلط اإلدارية ) 4
فإّنــه ارك المــتهم العقليــة المســؤولية الجزائيــة الخــتالل مــد إلنتفــاءالحفــظ  اتخــاذ قاضــي التحقيــق لقــرار فــي فــي صــورة  

  ).إيقاف أو سراح(تختلف اإلجراءات حسب حالة المتهم ة و االذن بتسليمه للسلط االدارييمكنه 

  

  :اف ـالة االيقـح -4-1

  :وهي  التي يحررها قاضي التحقيق في الغرض كاتب المكاتيباليوجه 

تـاريخ قـرار خـتم و  عـدد القضـيةو نيـة حالتـه المدو يتضمن هوية المعني باالمر  :قرار في االيداع الوجوبي  �

المنطبقــة  القانونيــة  الفصــولو اشــارة للوثــائق الطبيــة المعتمــدة وتاريخهــا واالشــخاص الصــادرة عــنهم و البحــث ومآلــه 

  .القرارذلك باألمر اعالم من يهمه و صيغة القرار بااليداع بالمؤسسة و 

  .بقرار االيداع بالنظر يها قاضي التحقيقإل يرجعتوجيه مكتوب في إعالم رئيس المحكمة االبتدائية التي  �

االعــالم بقــرار االيــداع الوجــوبي طبقـــا  اإلشـــراف اإلداري فــيتوجيــه مكتــوب الــى وزيــر الصــحة  تحــت  �

المعنــي بـــااليواء لقــب و يتضـــمن اســم  3/8/1992المــؤرخ فــي  92لســنة  83مــن القــانون عـــدد 29الحكــام الفصــل 

تـــاريخ و مآلهـــا و عـــدد القضـــية و ) إيقــاف -ســـراح ( هـالتــــحو هنة ـالمـــو وان العنـــو اســـم ولقــب االم و تــاريخ ومكـــان والدتـــه و 

  .ويرفق اإلعالم بنسخة من تقرير االختبار الطبي المعتمد  .القرار

توجيـــه مكتـــوب الـــى مـــدير الســـجن المـــدني  المـــودع بـــه المعنـــي بـــاالمر لـــالذن لـــه بتنفيـــذ قـــرار االيـــداع  �

 .المصاحب لذلك المكتوبالوجوبي 

  :راح ـسالة الـح -4-2
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إذ يعــوض بمكتــوب  عـدا المكتــوب الموجــه إلـى مــدير السـجنالمـذكورة آنفــا،  إلــى الجهــات توجـه نفــس المكاتيـب      

الضابطة العدلية الراجع له بالنظر عنوان المعني باالمر حتى يتسنى له القبض عليه وتنفيـذ قـرار االيـداع  يوجه إلى مأمور

  .قاضي التحقيق لالذن باضافته لملف القضيةبالمستشفى وتوجيه ما يفيد التنفيذ الى 

  : في مسك الدفاتر وتسليم الشهائد: الخامسة الفقرة

  :مسك الدفاتر ) أ

التــي ســبق التعــرض إليهــا فــي مختلــف مراحــل أعمــال التحقيــق فــإّن كاتــب التحقيــق يمســك أيضــا إلــى جانــب الــدفاتر 

  :الدفاتر التالية 

  ) :دفتر الصادر والوارد(دفتر الضبط ) 1

تضمن بهذا الدفتر جميع المكاتبات التي يوجهها قاضـي التحقيـق إلـى مختلـف الجهـات التـي يتعامـل معهـا فـي إطـار 

بطاقـــة جلـــب ومكاتبـــات إداريـــة وبرقيـــات موجهـــة إلـــى إدارة الســـجون واإلصـــالح وٕانابـــات (البحـــث فـــي القضـــايا المتعهـــد بهـــا 

  .أو التي ترد على قاضي التحقيق....) قضائية

  :قضايا المستأنفة دفتر ال) 2

) عادي أو أطفال(يضمن كاتب التحقيق بهذا الدفتر القضايا التي ستوجه حسب األحوال إلى دائرة اإلتهام  -

أو رئــيس محكمــة األطفـــال، للنظــر فـــي اســتئناف جميـــع قــرارات قاضـــي التحقيــق القابلـــة لإلســتئناف قبـــل البــت فـــي 

فـراج أو رفضـه، قـرار التمديـد فـي اإليقـاف أو رفضـه، قـرار األصل من قبل األطراف المخول لهم ذلك مثـل قـرار اإل

قبول مطلب القيام بالحق الشخصي أو رفضه، قرار رفض إرجاع المحجوز أو البت فيه، وكذلك للطعن في قرارات 

قاضي تحقيق األطفال المتعلقة بالتدابير الوقتية المـأذون بهـا أمـام رئـيس محكمـة األطفـال وهـي خاّصـة قـرار تسـليم 

ل إلى أبويه أو المقدم أو الحاضن أو إلى شخص من أهل الثقة أو قرار تسليمه إلى مركـز المالحظـة أو قـرار الطف
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التسليم إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة المصادق عليها من السلط المعنيـة أو 

اف بالســجن بجنــاح خــاص لألطفــال أو قــرار الوضــع قــرار التســليم إلــى مركــز إصــالح أو قــرار اإليــداع بمحــل اإليقــ

 .تحت نظام الحرية المحروسة

يضمن الكاتب أيضا بالدفتر البيانات المتعلقة بالعدد الرتبي وعدد القضية وتاريخ اإلستئناف وتاريخ توجيه  -

 .الملف وٕامضاء المتسلم وتاريخ الرجوع

  :دفتر القضايا الراجعة من دائرة اإلتهام  )3

التحقيق دفتر القضايا الراجعـة مـن دائـرة اإلتهـام يحتـوي علـى البيانـات المتعلقـة بالعـدد الرتبـي يمسك كاتب  -

واســم المـتهم وحالتــه والتهمـة واألعمــال المطلــوب  وعـدد القضــية التحقيقيـة وتــاريخ الرجــوع وعـدد قضــية دائـرة اإلتهــام

  .إنجازها وتاريخ إرجاع الملف وٕامضاء المكلف بتلقي تلك الملفات

القضايا الراجعة في تاريخها ويفصل كاتـب التحقيـق القضـايا الراجعـة فـي كـّل شـهر عـن اآلخـر حتـى  تدرج -

 .يسهل احتساب القضايا الواردة والمنجزة عند إعداد التقرير الشهري لنشاط المكتب

خصـص لهـا حتـى ميستحسن التنصيص بالدفتر العام على قرار تاريخ رجوع القضـية بـوادي المالحظـات ال -

 .د عنهااملية اإلرشتسهل ع

  :دفتر المراقبة ) 4

  .تدرج به شهريا القضايا الجديدة التي ترسم بالمكتب وتطرح منه القضايا المفصولة خالل الشهر -

يراعى في مسك ذلك الـدفتر الفصـل بـين األشـهر والسـنة حتـى تسـهل عمليـة إحصـاء القضـايا التـي الزالـت  -

 .ولة بالدفتر العام أحيانامنشورة أو عند السهو عن إدراج القضايا المفص

  :ـل دفتـر الفصـ )5
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ــثــر القيــام إ - توجيهــه الــى ل جــاهزا ويصــبح الملــف قــرار خــتم البحــث واإلعــالم بــهرقن بــ المتعلقــةاالجراءات ب

العــدد :  الــذي يحتــوي علــى األوديــة التاليــةيــدرج كاتــب التحقيــق الملــف بــدفتر الفصــل   ،وجهتــه حســب قــرار االحالــة

 .مضاء المتسلمإ تاريخ التسليم و و مآل القضية و  تاريخ القرارو نوع التهمة وحالته و  اسم المتهم و  عدد القضيةو الرتبي 

 .التقرير الشهري إعدادذلك عند  إلعتماديحرص الكاتب على الفصل بين االشهر بصورة واضحة  -

 .مآل القضايا وتاريخ القرار بالدفتر العام ودفتر المراقبة الكاتب يدرج -

 .المحالة األوراقفصول كشفا في يرفق بالملف الم -

هر الملــف ســواء بخــط اليــد أو بواســطة خــتم معــد للغــرض تــاريخ القرارومآلــه اذا كانــت تلــك ايكتــب علــى ظــ -

 .القضايا موجهة للمجلس بنفس المحكمة للنظر فيها أو الخزينة بموجب الحفظ وذلك بلون مغاير أو بصورة بارزة

ليتــولى المكلــف بالضــبط  ة الجمهوريــة صــحبة دفتــر الفصــلالملفــات الــى مكتــب ضــبط وكالــ الكاتــب يوجــه -

  .توجيهها الى وجهتها حسب قرار االحالة واالمضاء على استالمها منه بالوادي المخصص لذلك 

  :الشهادات التي يسلمها كاتب التحقيق ) ب

  :شهادة نشر قضية ) 1

  .لغرضيتقدم الطالب سواء المتضرر أو نائبه أو المتهم أو نائبه بمطلب في ا -

 .يأذن قاضي التحقيق للكاتب بتسليم الطالب الشهادة بعد التثبت من أنه طرف في القضية -

يحرر الكاتب الشهادة بتعمير البيانـات المضـمنة بهـا خاصـة منهـا عـدد القضـية واسـم المـتهم والتهمـة واسـم  -

يتــه وتــاريخ التســليم وٕامضــاء محررهــا وهو ) متضــررأو مــتهم أو نائــب أحــدهما(طالــب الشــهادة وصــفته فــي القضــية 

 .واطالع رئيس كتبة المحكمة للتعريف بإمضاء كاتب التحقيق وعدد التضمين

  :شهادة حضور متهم أو شاهد أو متضرر بمكتب التحقيق ) 2
  .شهادة في حفظ قضية ) 3

  في بعض اإلجراءات الخاصة: السادسة الفقرة 

  :لدى قاضي تحقيق األطفال  
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جراءات العامة المتعلقة بقاضي التحقيق والسالف التعـرف إليهـا علـى مؤسسـة قاضـي إلى جانب انسحاب القواعد واإل

  .تحقيق األطفال، فإّن هذه األخيرة تخضع إضافة إلى ذلك إلى إجراءات خاصة على مستوى األعمال والقرارات

  :تعهده واألعمال التي يقوم بها ) أ

فـي الجنايـات والجـنح التـي يرتكبهـا األطفـال فـي  لبحـثباتحقيق المختص بالنظر فـي قضـايا األطفـال اليتعهد قاضي 
كمـا يمكـن أن يتعهـد بموجـب قـرار فـي التخلـي مـن قاضـي التحقيـق المتعهـد ). سـنة 18إلـى  13مـن (سن المؤاخذة الجزائية 

ـــم يتجـــاوز ســـنه  ابالقضـــية إذ  فيهـــا ويتعـــين عليـــه إتبـــاع ةعامـــا بعـــد إجـــراء األبحـــاث المتأكـــد 18تبـــين أنهـــا تشـــمل متهمـــا ل
  :اإلجراءات التالية 

  .إعالم الوالدين أو المقدم أو الحاضن بالتتبعات -
 .تسخير محام للطفل الذي لم يعين بنفسه أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا -

 .مباشرة أعماله بنفسه مراعيا مصلحة الطفل الفضلى واإلمساك عن اإلنابات القضائية إال عند الضرورة -

 .بحث اجتماعي حول الطفل عن طريق أهل االختصاص وٕاعداد ملف صحي عند االقتضاءإجراء  -

عاما المرتكبين لجنحـة أو  15إصدار البطاقات القضائية الالزمة باستثناء األطفال الذين لم يتجاوز سنهم  -

 .مخالفة

ائيـة إّال أّنـه ال يصدر قاضـي تحقيـق األطفـال بطاقـة اإليـداع طبقـا للقواعـد المسـطرة بمجلـة اإلجـراءات الجز  -

مــن مجلــة حمايــة  93يتخــذ هــذا اإلجــراء إّال إذا ظهــر لــه أّنــه ال يمكــن اتخــاذ غيــره مــن التــدابير المــذكورة بالفصــل 
 .الطفل

وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسسة مختصة وعند التعـذر بجنـاح خـاّص لألطفـال بالسـجن مـع حتميـة فصـله لـيال 
  .بإجازة أّيام السبت واألحد والعطل الرسمية عن بقية الموقوفين وٕامكانية تمتيعه

  .تفكيك القضية التي بها أطفال وٕافرادها بملف خاص عند اإلحالة -

ليــة ترمــي إلــى إبــرام صــلح بــين الطفــل الجــانح ومــن يمثلــه قانونــا وبــين آنظــر فــي مســألة الوســاطة وهــي ال -
) باستثناء الجنايـات(أو المحاكمة أو التنفيذ المتضرر أو من ينوبه أو ورثته بهدف إيقاف مفعول التتبعات الجزائية 

  .ويكسيها الصيغة التنفيذية ما لم تكن مخلة بالنظام العام واألخالق الحميدة

  : هــقرارات )ب

  :عند إنهاء األبحاث في القضية يمكن لقاضي تحقيق األطفال أن يتخذ حسب األحوال إحدى القرارات التالية 

  .حفظ القضية -

 .الملف على قاضي األسرة عند االقتضاء، اذا تراءى أن الطفل مهدد بالجنوح حفظ القضية وٕاحالة -

 .اإلحالة على دائرة االتهام لألطفال إذا كانت األفعال من قبيل الجنايات -
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 .مخالفاتالإيقاف التتبعات بموجب الوساطة في الجنح و  -

  القسم الثالث

  إجراءات التقاضي وأعمال الكتابة لدى الدوائر الجزائية

  :الدوائر الجزائية اإلجراءات لدb: األولى لفقرة ا

  :مرجع نظر المحكمة اإلبتدائية في المادة الجناحية   )أ

ابتدائيا في سائر الجنح باستثناء ما كان منها من أنظار قاضي المحكمة اإلبتدائية بتركيبتها الثالثية تنظر  -

  .الناحية
ز مدته خمسة عشريوما وال تفـوق الخمسـة أعـوام أو توصف بجنح الجرائم المستوجبة لعقاب بالسجن تتجاو  -

 .بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا

نهائيــا بوصـفها محكمــة اسـتئناف فــي جميـع األحكــام المســتأنفة المحكمــة اإلبتدائيـة بتركيبتهــا الثالثيـة تنظـر  -

 .والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها

  : إبتدائيا في الجرائم التالية)القاضي المنفرد(لفردية تنظر المحكمة اإلبتدائية بتركيبتها ا -

  .جرائم الشيك بدون رصيد •

  .4/2/76المؤرخ في  76لسنة  34جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد  •

المـؤرخ  91لسـنة  64الجرائم االقتصادية الواردة بالباب األول من العنوان الرابـع مـن القـانون عـدد  •

  .علق بالمنافسة واألسعاروالمت 29/7/91في 

  :تتعهد المحكمة االبتدائية بموجب  -

  .محاضر البحث المحالة عليها مباشرة من النيابة العمومية •
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مـــن اإلدارات العامـــة والفـــروع الماليـــة فـــي الصـــور التـــي يجيـــز لهـــا فيهـــا القـــانون القيـــام بالـــدعوى  •

  .العمومية رأسا
  .اج. ن مــم 36فصللمقتضيات ال القيام على المسؤولية الخاصة طبقا •

 .بمقتضى إحالة من حاكم التحقيق •

  .بإحالة من النيابة العمومية في القضايا المتخلى عنها من محكمة أخرى •

  .القضايا االعتراضية بناء على وقوع االعتراض على األحكام الغيابية •

  :رجع نظر المحكمة اإلبتدائية في المادة الجنائّية م )ب

التقاضــي علــى درجتــين  ،أرســى المشــرع مبــدأ 2000 أفريــل 17المــؤرخ فــي  2000ة لســن 43القــانون عــدد  بمقتضــى

أحـدث دوائـر جنائيـة بكـل المحـاكم اإلبتدائيـة المنتصـبة بمقـر محكمـة اسـتئناف للنظـر ابتـدائيا فـي و بالنسبة للقضايا الجنائيـة 

  . الجنايات

  .ب أو التعديل أو التخّلياالستجال بموجب ار من دائرة االتهام أور بمقتضى ق تتعهد هذه الدوائر -

  :تتألف الدائرة الجنائية االبتدائية في القضايا العادية من  -

  .رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة االستئناف •

  .أربعة قضاة من الرتبة الثانية •

  .وعند التعّذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والمستشارين بقضاة من نفس المحكمة اإلبتدائية

ولـــرئيس المحكمـــة االبتدائيـــة أن يقـــّرر إضـــافة قـــاض أو عـــّدة قضـــاة إلـــى تشـــكيلة الهيئـــة المـــذكورة فـــي القضـــايا التـــي 

  .تستوجب مرافعات طويلة

يحضر القضاة اإلضافيون بالجلسة وال يشاركون في المفاوضة إال عند تعذر حضور عضو أو أكثر من األعضاء و 

  .الرسميين

  .وكيل الجمهورية أو مساعده يمارس وظائف  االدعاء العام -
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  :في خصوص القضايا الجنائية المتعلقة باألطفال من  الجنائية اإلبتدائية ةتتألف الدائر  -

 .رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة االستئناف •

 .قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنّسق •

 .من بين األخصائيين في شؤون الطفولةمستشارين يقع اختيارهما ن عضوي •

يتّم تسخير وجوبية، وٕان لم يكلف المتهم محاميا ) عادي وأطفال(ة ــة اإلبتدائيـاإلستعانة بمحام أمام الدوائر الجنائي

  محــام للدفاع عنه

  :طرق الطعن في األحكام الجزائية ) ج

يـــة إّمـــا بـــاإلعتراض أو باإلســـتئناف أو ة اإلبتدائيمكـــن الطعـــن فـــي األحكـــام الصـــادرة عـــن الـــدوائر الجزائيـــة بالمحكمـــ
  .بالتعقيب

  : اإلعتراض على األحكام الغيابية) 1

  ؟ ما هو الحكم الغيابي -1-1

  . الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في غياب المتهم الذي استدعي ولم يبلغه اإلستدعاء شخصيا

  من له الحق في اإلعتراض ؟ -1-2

  .ابياشخص المحكوم عليه غيال -

 ).أو وكيل بموجب وكالة قانونية -محام (نائب المحكوم عليه  -

 .المسؤول مدنيا -

 .ج. إ.مــن م 46القائم بالحق الشخصي بالنسبة لغرم الضرر والخطية المنصوص عليها بالفصل  -

  :آجال االعتراض  -1-3
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إذا كــان قاطنــا  يومــا 30أجــل اإلعتــراض عشــرة أيــام مــن تــاريخ اإلعــالم بــالحكم للمحكــوم عليــه شخصــيا و -

  . خارج تراب الجمهورية

إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ اإلعالم للشخص نفسه أو تبين من أعمال التنفيذ أن المحكوم  -

 .عليه حصل له العلم به

  :كيفية رفع اإلعتراض  -1-4

  :بإحدى الطرق التالية يقدم اإلعتراض إلى كتابة المحكمة ممن لهم الحق في ذلك  -

  .صريح شفاهي يسجله كاتب المحكمة في الحينبت •

  .بواسطة مطلب كتابي •

إذا كـان المعتــرض موقوفــا بالســجن فـإن اإلعتــراض يتلقّــاه مــدير السـجن ويحيلــه بــدون تــأخير علــى  •

  .كتابة المحكمة

  .يتولى كاتب المحكمة في الحين تسجيل اإلعتراض -

 .ء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلكإمضاء المعترض وٕاذا امتنع األخير عن اإلمضا الكاتب يتلقى -

وفي جميع األحوال يجب أن تعقد الجلسـة فـي أجـل أقصـاه شـهر مـن تـاريخ الجلسة توا الكاتب تاريخ يعين  -

 .اإلعتراض

لهـا  عتـراض واسـتدعاء للجلسـة المعينـةاإل وقـوع  المعترض بتـاريخ الجلسـة ويسـّلمه وصـال فـيالكاتب يعلم  -

 .القضية

  :ترض ـات المعبـواج -1-5

ــــم المعتــــرض أو نائبــــه -  ين يهمهــــم األمــــر باســــتثناء ممثــــل النيابــــة العموميــــةذالخصــــوم الــــ بــــاإلعتراض يعل

  .بواسطة عدل منفذ في أجل ثالثة أيام على األقل قبل تاريخها وٕاال يرفض اعتراضهويستدعيهم للجلسة 
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المدنيـة مـن جديـد  يستدعي المعترض القائم بالحق الشخصي إذا كان يرمي من اإلعتراض عرض الدعوى -

 .على المحكمة

  : راض ـار اإلعتـآث -1-6

  . اإلعتراض يوقف التنفيذ -

 .إذا كان العقاب المحكوم به اإلعدام فإّن المعترض يسجن، وال ينفذ العقاب إّال بعد صيرورة الحكم باتاّ  -

عــن فــي لــه الط إذا تخلــف المعتــرض عــن الحضــور بالجلســة المعينــة لــه يــرفض اعتراضــه شــكال وال يتســنى -

إال إذا أبلــغ المحكمــة عــذرا مشــروعا  بــالحكمالحكــم إال بطريــق االســتئناف فــي العشــرة أيــام المواليــة لتــاريخ اإلعــالم 

 .لتخلفه

إذا حضر المعترض وكـان اعتراضـه مقبـوال شـكال، فـان الحكـم يلغـى بالنسـبة لجميـع األوجـه المعتـرض فـي  -

محكومــا عليــه بالنفــاذ العاجــل وأجلــت القضــية لســبب مــن  وٕاذا كــان. شــأنها ســواء كانــت صــبغتها مدنيــة أو جزائيــة

األســباب يوجــه ممثــل النيابــة العموميــة مكتوبــا إلــى الســجن لإلفــراج عنــه بموجــب صــدور قــرار فــي قبــول اإلعتــراض 

 .شكال وذلك إن لم يكن موقوفا في غيرها

اآلخـــر فـــي  إذا تعـــدد األشـــخاص المحكـــوم علـــيهم غيابيـــا وٕاثـــر إعالمهـــم شخصـــيا واعتـــرض الـــبعض دون -

فـــإن هـــذا اإلعتـــراض ال يـــؤثر علـــى الصـــفة النهائيـــة التـــي يكتســـبها الحكـــم إزاء الطـــرف الـــذي لـــم . اآلجـــال القانونيـــة

 .يعترض عليه في اآلجال القانونية أو يطعن فيه بوجه آخر من أوجه الطعن

  : افاإلستئنـ) 2

النــاحيتين الموضـــوعية والقانونيـــة أمـــام للطعـــن يـــؤدي إلـــى إعــادة مناقشـــة الـــدعوى مـــن  اإلســتئناف هـــو طريقـــة عاديــة

  .محكمة من الدرجة الثانية

  : ابلة لإلستئنافـاألحكام الق -2-1
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وعـن المحـاكم اإلبتدائيـة  فـي المـادة الجناحيـةعـن المحـاكم اإلبتدائيـة األحكام القابلة لإلستئناف هي األحكام الصـادرة 

  .المنتصبة بمقرات محاكم استئناف في ماّدة الجنايات

  ؟ ق اإلستئنافـح هلـ نـم -2-2

  :  لآلتي ذكرهمحق اإلستئناف مخول   

 .المتهم المحكوم عليه -

 .المسؤول مدنيا -

 .القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط -

 .وكيل الجمهورية -

 .ممارسة الدعوى العمومية مباشرة القانون  اإلدارات العامة والفروع المالية في الصور التي خول لها -

  .كيل العام لدى محكمة اإلستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة اإلبتدائية الصادر عنها الحكمالو  -

  :ال اإلستئناف ـآج-2-3

  :يرفع اإلستئناف في أجل عشرة أيام  -

  .الحكم الحضوريصدور من تاريخ  .  

  .من تاريخ اإلعالم بالحكم المعتبر حضوري .  

  .ام الغيابيةمن تاريخ انقضاء أجل االعتراض على األحك .

  .من تاريخ اإلعالم بالحكم الصادر برفض االعتراض .

  .يرفع األجل المذكور إلى ستين يوما بالنسبة للوكيل العام بداية من تاريخ صدور الحكم -

  .ال يتوقف قبول اإلستئناف شكال على أجل العشرة أيام في صورة القوة القاهرة -

  :ال ـسريان اآلج بداية -2-4
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 .ئناف من يوم صدور الحكم بالنسبة للنيابة العمومية في جميع األحوالتسري آجال االست -

  :بالنسبة لألطراف األخرى يجب التمييز بحسب وصف األحكام  -

  .إذا كان الحكم حضوريا يسري األجل ابتداء من تاريخ صدور الحكم •

 حكـوم عليـهالم ابتـداء مـن اليـوم المـوالي إلعـالم يسـري ذلـك األجـل إذا كان الحكم معتبـرا حضـوريا •

 .شخصيا بالحكم

 .لتبليغه شخصيا للمحكوم عليهبداية من اليوم الموالي فإّن األجل يسري غيابيا  الحكم إذا كان -

  :ئناف ـع االستـراءات رفـإج -2-5

  :بإحدى الطرق التالية يقدم طلب االستئناف إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك  -

   .يسجل في الحين شفاهيتصريح  •

  .يضمن به تاريخ الورود كتابيب مطل •

أم  -الجزائيـــة  الـــدعوى(التـــي يريـــد تســـليط اســـتئنافه عليهـــا  الـــدعوىيحـــرر علـــى المســـتأنف فـــي خصـــوص  -

  ).المدنية معا والجزائية  الّدعويين

إذا كــان المســتأنف موقوفــا بالســجن فــإّن مطلــب اإلســتئناف يتلقــاه مــدير الســجن ويحيلــه بــدون تــاخير علــى  -

 .كتابة المحكمة

 -ســراح (يضــمن كاتــب الــدائرة ذلــك المطلــب بالــدفتر المعــد للغــرض مــع الحــرص علــى ذكــر حالــة المــتهم  -

 .وعدد القضية المستأنفة وتاريخ الحكم) موقوف

 ، وبالنسبة الستئناف المطبوعة المعدة للغرضيسلم كاتب المحكمة للمستأنف وصال يقتطعه من  -

 .لى ظهر الملفالنيابة العمومية والوكيل العام يضع الوصل ع
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م وخيـر تسـجيل اسـتئنافه لـه، فـإن كاتـب ـإذا تنازل المحكـوم عليـه غيابيـا عـن حقـه فـي تسـجيل اعتراضـه علـى الحكـ

  .المحكمة يسجل عليه ذلك

  :ئناف ـار االستـآث -2-6

  : خصوصا ما يلي الطعن باالستئناف  عنيترتب 

  .إيقاف تنفيذ الحكم خالل أجل االستئناف وأثناء نشر القضية -

 . بقاء بطاقة االيداع بالسجن سارية المفعول ضد المستأنف إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا -

  .أما إذا كان االستئناف صادرا بطلب من ممثل النيابة العمومية فإلى أن يصدر الحكم من محكمة االستئناف

  .االستئناف الواقع بعد األجل ال يوقف التنفيذ -

عوى إلــى محكمــة االســتئناف بصــفتها محكمــة درجــة ثانيــة بجميــع عناصــرها الواقعيــة ينقــل االســتئناف الــد -

 .والقانونية التي سبق عرضها على المحكمة االبتدائية

المخـول لـه وٕاال سـقط حقـه فـي  األجـليتولى الوكيل العام إعـالم المتهمـين والمسـؤولين مـدنيا باسـتئنافه فـي  -

  .اإلستئناف

  :ئناف ـمة االستـحكى مـفات إلـيه الملـتوج  -2-7

 ،بــه الحاكمــة إثــر تلخــيص الحكــم ورقنــه ومراجعتــه مــن قبــل الــدائرة التــي أصــدرته وٕامضــاء أعضــاء الهيئــة -

ممضـى مـن  بكشـفيتولى كاتب الدائرة إحصاء جميع أوراق الملـف، ويوجهـه إلـى محكمـة الدرجـة الثانيـة مصـحوبا 

  .ه مطلب االستئنافبالمضّمن نفس العدد  ويحملطرف ممثل النيابة العمومية، 

  .أن المتهم الموقوف أصبح على ذمة محكمة االستئنافب إدارة السجنيعلم الكاتب  -

  :اكم النواحي من محـ تأنفةـالقضايا الجناحية المسقي تلـ -2-8
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بتدائيــة عــن محــاكم إعنــدما تــرد علــى المحكمــة االبتدائيــة ملفــات القضــايا الجناحيــة المســتأنفة الصــادرة فيهــا أحكــام   

   :القيام باألعمال التالية يتولى كاتب قسم الضبط القضائي  ،نواحي الراجعة لها بالنظرال

  .المعّد للغرضبالدفتر  م القضيةترس -
 .على النيابة العمومية قصد اإلذن بترسيمها بالدائرة الجناحية االستئنافية وتعيينها بالجلسة لة القضيةإحا -

حالـة المـتهم  والمستأنف ضده  والمستأنف  وهوية هاج به عدديقوم كاتب الدائرة بتكوين ملف للقضية يدر  -

دون السـهو علـى  هويـة القـائم بـالحق الشخصـي إن كـان طرفـا وتـاريخ الجلسـة و  تاريخ االيقـاف اذا كـان موقوفـا  و

 .التنصيص عن المحجوز إن وجد

 .يدرج عدد القضية بدفتر المراقبة -

 .طبق القانون ومثلما سيقع بيانه الحقا إلستدعاءات لألطرافاتوجه يتولى كاتب الدائرة  -

  : النهائيةتعقيب األحكام ) 3

  :للطعن بالتعقيب ابلة ـــكام القــاألح -3-1

هــو الحكــم الــذي إســتوفى طــرق الطعــن العاديــة وهــو الحكــم الجنــاحي الصــادر عــن المحكمــة و الحكــم النهــائي الدرجــة 

  .حي الراجعة إليها بالنظراإلبتدائية بوصفها محكمة إستئناف ألحكام محاكم النوا

  :الطعن بالتعقيب من له حق -3-2

  .المحكوم عليه -

  .المسؤول المدني -

  .القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية -

  .وكيل الجمهورية -
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  . وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب -

  :آجال التعقيب  -3-3

  :يرفع التعقيب في أجل عشرة أيام 

  .ر الحكم الحضوريمن تاريخ صدو  •
 .من تاريخ اإلعالم بالحكم المعتبر حضوري •

 .من تاريخ إنقضاء أجل اإلعتراض على األحكام الغيابية •

  .من تاريخ اإلعالم بالحكم الصادر لرفض اإلعتراض •

ويرفع األجل المذكور إلى ستين يوما بداية من تاريخ صـدور الحكـم بالنسـبة لتعقيـب وكيـل الدولـة العـام لـدى محكمـة 

  . التعقيب

  :إجراءات الطعن بالتعقيب  -3-4

الطعــن بالتعقيــب بواســطة مطلــب كتــابي يقــدم إلــى كتابــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه مــن يكــون  -

  .طرف الطاعن مباشرة أو بواسطة محاميه

ى كتابــة تلــك وٕاحالتــه بــدون تــأخير علــإذا كــان المعقــب مســجونا فكبيــر حــراس الســجن هــو المكلــف بقبــول المطلــب  -

  ).من م إ ج 261ف (المحكمة 

علــى الكاتــب الــذي يتلقــى المطلــب أن يوقعــه ويــنّص علــى تــاريخ تقديمــه ويقّيــده بــدفتر خــاص معــد للغــرض ويســلم  -

وصال فيه متضّمنا تاريخ تقديمه ويعلم به فورا كتابة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابّيا ثم يعلم المعقب ضّده ويحيل ملف 

  .ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيبة مرفقا بعريضة الطعن القضي

علـــى كاتـــب المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المطعـــون فيـــه إســـتدعاء الطـــاعن أو محاميـــه حســـب الحالـــة بالطريقـــة  -
  .إلى ملف القضية اإلدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضّمن تاريخ التسليم يضيفه 
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وٕاذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نخسة الحكم المطعون فيه فـي أجـل شـهر مـن تـاريخ إسـتدعائه كيفمـا يجـب 

      .وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب يسقط الطعن

  :إجراءات كتابة الدوائر الجزائية ) د

  :ترسيم القضايا وتكوين الملفات  )1

بعـد التنصـيص علـى مآلهـا ( الجنـاحيبالـدفتر العـام  يـة المحاضـر المحالـة عليهـايرسـم كاتـب الـدائرة الجناح -

  .)بالدفاتر التي تخصها

 .يرسم كاتب الدائرة الجنائية ملفات الدفاتر الواردة عليه بالدفتر العام الجنائي -

 .أو الجنائييقوم كاتب الدائرة بتكوين الملف الجناحي  -

وٕاذا كــان أحــدهم أو  ،حــالتهم، هويــة المــتهم أو المتهمــينب متعلقــةال بــالملف جميــع البيانــاتالكاتــب يضــّمن  -

 وأســماء المحــامين الــذين أعلنــوا نيــابتهم عــنهم  ،التهمــة أو الــتهم المنســوبة إلــيهم ، يقــافهمإبعضــهم موقــوفين تــاريخ 

 .هوية القائم بالحق الشخصي إن كان

 .ف بوضوحاإلشارة إلى المحجوز إن كان والحرص على وضع عدده على ظهر المل -

 .إضافتها للملف حالإحصاء األوراق  -

بــدفتر المراقبــة  المعينــة بالــدائرة حســب التسلســل العــددي أو الجنائيــة يــدرج كاتــب الــدائرة القضــايا الجناحيــة -

  .يعتمده في مراقبة القضايا المحكوم فيها وذلك باإلشارة إلى تاريخ الحكم الذي

  :توجيه االستدعاءات  )2

يتـولى كاتـب الـدائرة توجيـه االسـتدعاءات مراعيـا  بالـدفترين المـذكورينمختلـف جلسـاتها إثر إدراج القضـايا ب -

  .ج. ا. من م 140إلى  134في ذلك أحكام الفصول من 

  :لمتهم لبالنسبة  -
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الفعـل الواقـع مـن أجلـه التتبـع و  مقر سكناه و الهوية الكاملة للمتهم و عدد القضيةب المتعلقةالبيانات  باإلستدعاءيحرر  

  .مكان وساعة وتاريخ الجلسةو  بيان المحكمة المتعهدةو  نص المنطبق عليهوال

  : بالنسبة للشاهد أو المسؤول المدني أو القائم بالحق الشخصي أو االدارة القائمة بالتتبع -

شـاهدا أو مسـؤوال (صفة المسـتدعى  و نفس البيانات باستثناء التهمة والنصوص المنطبقة عليها  باإلستدعاءيضمن 

  .)ا أو قائما بالحق الشخصيمدني

صـفة  ،المحكمـة المتعهـدة  ،عـدد القضـية(توجه االستدعاءات بالطريقة االدارية مصحوبة بكشـف يتضـمن  -

  ).ختم المحكمة ،إمضاء ممثل النيابة العمومية  ،الشخص الموجهة إليه للتبليغ
 .اريستدعى القائم بالحق الشخصي أو القائم على المسؤولية الخاصة بمقره المخت -

نظـــائر توجـــه  3لغـــرض فـــي ل المطبوعـــة المعـــدةيســـتدعى المـــتهم الموقـــوف بواســـطة مـــدير الســـجن وتحـــرر  -

  .ساعة على األقل 24إحداها قبل الجلسة بـ 

  .أما بالنسبة لألطفال المودعين بمراكز اإلصالح فتوجه بطاقة اإلخراج الى تلك المراكز مباشرة  

موقوف على ذمة جهة أخرى البالسجن بصدد قضاء عقاب أو  بالنسبة للمظنون فيه بحالة سراح والموجود -

يقــع إخراجــه  تــاريخ الجلســة علــى أنأّيــام مــن اســتدعاء عــادي قبــل ثالثــة  مــدير الســجنيوجــه لــه عــن طريــق فإّنــه  ،

 ثانيـة وٕاذا أفرج عنه بعد إمضائه على الجذر وقبل موعد الجلسة فإنه ال يعاد استدعاؤه. هذا األخيرتحت مسؤولية 

  .بذلك الموعدمه لعل

أن عــدم الحضـــور أو " يجــب التنصــيص باإلســتدعاء الموجـــه للشــاهد عــالوة علــى البيانـــات المــذكورة آنفــا  -

 ".اإلمتناع من أداء الشهادة أو تزويرها يعاقب عليه قانونا 

حضـــر بالجلســـة كـــان أو  للمـــتهم القضـــية لجلســـة معينـــة وبلـــغ اإلســـتدعاء شخصـــيا أو بواســـطة أخـــرتإذا  -

 .استدعاؤهال يعاد السابقة ف

المنشــور عــدد ( التــي يرجعــون إليهــا بــالنظريســتدعى أعــوان الشــرطة أو الحــرس عــن طريــق اإلدارة العامــة  -

 ).1974أفريل  17المؤرخ في  2375
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ـــة لـــدى المحكمـــة العســـكرية -  يوجـــه اإلســـتدعاء لألشـــخاص الخاضـــعين للواجـــب العســـكري إلـــى وكيـــل الدول

 .الدائمة

 .أيام على األقل 3م توجيه اإلستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة يجب أن يكون األجل بين يو  -

يوجـه اإلسـتدعاء سـواء  و، يـوم 30 إلـى األجـل يرفـع ذلـكإذا كان المستدعى قاطنا خارج تـراب الجمهوريـة  -

 .كان المستدعى تونسيا أو أجنبيا بالطرق الديبلوماسية ما لم تنص اإلتفاقيات القضائية على طرق أخرى

  .اتب الدائرة إضافة جذور اإلستدعاء إلى ملفاتها قبل موعد الجلسةك على -

  :عرض المتهمين على القيس )3

القــيس بنــاء علــى حكــم تحضــيري تصــدره هيئــة المحكمــة تطلــب فيــه  مصــلحةيقــع عــرض المتهمــين علــى  -

  .العودإضافة صحيفة سوابق المتهم المحال أمامها حتى يتسنى لها تطبيق ظروف التخفيف أو التشديد أو 

  : تحرير بطاقات االيداع) 4

 ه، وتـم تنفيـذها ضـد)ج. إ. مـن م 142الفصـل (بحالة فـرار  الذي كان إذا أصدرت المحكمة بطاقة ايداع ضد المتهم

  :يتولى كاتب الدائرة  ،المحكمة بعد استنطاقهوتأييدها من قبل 

  .افجذر اإليق رجوعإدراج هوية المتهم بدفتر االيقاف وعدد ايقافه بمجرد  -

 . على ظهر الملف وتاريخ اإليقاف وعدده" موقوف"إدراج عبارة  -

ويراعــى فــي تحريــر بطاقــة اإليــداع ) تــاريخ الحكــم -تــاريخ الســراح المؤقــت (تتبــع مــآل الموقــوف بالــدفتر   -

نوني الهوية الكاملة للمتهم وعمره ومكان والدته وحرفته ومحل إقامته وموضوع التهمة والنص القاب البيانات المتعلقة

  .السجن بقبول المتهم واعتقاله مديرالمنطبق عليها، واألمر الصادر من المحكمة إلى 

   : اإلطالع على أوراق الملف) 5
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ن كاتـــب الـــدائرة نـــواب الخصـــوم مـــن اإلطـــالع علـــى أوراق الملـــف إال  إذا أعلنـــوا نيـــابتهم عـــن أحـــد ال يمّكـــ -

  .أطراف القضية
 .بعد ترقيم أوراقها والتوقيع عليها يقع اإلطالع على الملف بكتابة المحكمة  -

  

  :تسليم نسخ من أوراق الملف )6

  :يمكن أن يسلم كاتب الدائرة للخصوم على نفقتهم الخاصة بموجب مطلب كتابي  -

نســـخة مـــن الشـــكاية أو الوشـــاية أو مـــن القـــرارات النهائيـــة الصـــادرة عـــن حـــاكم التحقيـــق إذا كانـــت مصـــدرا  •

  .للمحاكمة

  .ت بعد اإلذن بذلك من ممثل النيابة العموميةنسخة من بقية اإلجراءا •

عرض المطلب على وكيل الجمهورية مهما كانت الوثيقة  يجبإذا كان المطلب صادرا عن غير الخصوم  •

يعلــل وكيــل الجمهوريــة رفضــه، ويعلــم بــه الطالــب  تســليم الرخصــةوفــي صــورة اإلمتنــاع مــن  .المطلــوب نســخة منهــا

 .طعن في قرار الرفض إال لدى الوكيل العام بمحكمة اإلستئناف الراجع له بالنظروال يمكن ال. بالطريقة اإلدارية 

  : الجزائيةالقضايا  في تحرير جدول) 7

  .يتولى كاتب الدائرة قبل كل جلسة، تحرير جدول في القضايا المعينة بالجلسة

  :دور الكاتب أثناء الجلسة  )8

رص علـــى تحريـــر كـــل مـــا يمليـــه عليـــه الـــرئيس بهـــا، ويحـــ ييحضـــر الكاتـــب الجلســـة، ويـــدّون كـــل مـــا يجـــر  -

  )....المؤخرة لها القضيةتاريخ الجلسة  ،نص الحكم ، المرافعات، حضور األطراف(

يحرص الكاتـب إثـر الجلسـة مباشـرة علـى تحريـر مضـامين األحكـام بالسـجن الصـادرة ضـد المحكـوم علـيهم  -

 .واإلذن بالتنفيذ الموقوفين ثم يحيلها فورا على ممثل النيابة العمومية لإلمضاء
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ي اعتمــدها فــي إخــراج تــمرفوقــة بنســخة مــن المطبوعــة ال عــون الســجونتلــك المضــامين إلــى  الكاتــب يســلم -

بـالنظير  عـون السـجونالمتهمين من السجن بعد تحديد مآل القضايا التي تهمهم إما بالفصل أو التأخير، ويمضـي 

 .يحتفظ به الكاتب بأرشيف الدائرةلالثالث 

  :الزيارة  رخصتسليم  )9

زيارة سـجين مسـتمرة  بـإذن  رخصة فيألقارب المتهم بحالة ايقاف  أو الجنائية يسلم كاتب الدائرة الجناحية -

  .األخير عليهاهذا من ممثل النيابة العمومية وبعد إمضاء 

 .ضياعها أو تلفهابعد نفاذ األماكن المخصصة لتواريخ الزيارات أو  تلك الرخصة يمكن تجديد -

المذكورة إلى أقاربه قبل تاريخ توجيـه الملـف  خصةالرّ تئناف المتهم للحكم الصادر ضده تسلم في صورة اس -

الدرجـــة الثانيـــة  باإلتصـــال بمحكمـــةأقربـــاء الموقـــوف  يرشـــدوبعـــد تـــاريخ توجيـــه الملـــف  إلـــى محكمـــة الدرجـــة الثانيـــة

  .خصةالرّ للحصول على تلك 
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  : ةـالحظــم

الزيـــارة تســـّلم ألقـــاربهم مـــن طـــرف إدارة الســـجن بعـــد إنقضـــاء أجـــل  رخـــصن بالنســـبة للموقـــوفين المحكـــوم علـــيهم فـــإ 

  .اإلستئناف

  : قاضي األطفــالاإلجراءات الخاصة أمام :  الثانيةالفقرة 

  :الــطفل لة حماية ـمج :ي اإلطار القانونـ

التونسـي تـوّفر  إلـى تطـوير الهياكـل القضـائية المسـؤولة عـن معالجـة جنـوح األطفـال، اشـترط المشـرعفي نطاق سـعيه 

  .أن يكون قاضيا من الرتبة الثانية وأن يكون مختصا في شؤون الطفولة: صفتين في قاضي األطفال وهما 

  : مرجع نظر قاضي األطفال )أ

مرجـع نظـر المحكمـة اإلبتدائيـة المنتصـب بهـا، بحسـب مكـان إقامـة  عـينقاضي األطفال هو ل الترابي نظرالمرجع   

ه أو بمكان إقتراف الجريمة، وعند االقتضاء بالمكـان الـذي عثـر عليـه بـه أو الـذي وضـع فيـه سـواء الطفل أو أبويه أو مقّدم

  . بصفة وقتية أو بصفة نهائية

سـنة  18و 13ينظر قاضي األطفال في المخالفـات والجـنح المرتكبـة مـن طـرف األطفـال الـذين سـنهم بـين  -

  .زمن وقوع الفعلة

  : قاضي األطفال دتعهـ) ب

  :ن عاألطفال بالنظر في الفعلة المنسوبة للطفل بموجب إحالة صادرة يتعهد قاضي   

  .ممثل النيابة العمومية -

 .المكلف باألطفال قاضي التحقيق -

 .دائرة اإلتهام المكلفة باألطفال -
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  .الّدائمة بموجب التخلي لفائدته من قبل وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية -       

  :أمام قاضي األطفال الخاصة  اإلجراءات )ج

  :الطور التحضيري  )1  

، وعن شخصية الطفل وسـوابقه الحالة المادية واألدبية للعائلةوجوبية إجراء بحث اجتماعي في الجنح عن  -

ومواظبته بالمدرسة وظروف نشأته وعند االقتضاء تكوين ملف صـحي يتضـمن رأي أهـل االختصـاص واقتراحـاتهم 

 .ا أن تساعد القاضي على اتخاذ القرارات والوسائل الالزمة والمالئمةالعملية التي من شأنه

-10-26مــؤرخ فــي ال 1996لســنة  94القــانون عــدد (تــم إحــداث مركــز نمــوذجي لمالحظــة األحــداث بمنوبــة 

ى دوافـع ـال المودعين به لدراسة الشخصية من طرف أهل االختصاص للوقـوف علـــمن مهامه إخضاع األطف) 1996

ي األطفــال فــي ظــرف شــهر قابــل للتمديــد بــنفس المــدة ـوٕاقتــراح الطــرق الكفيلــة بإصــالحهم وتوجيــه تقريــر لقاضــإنحـرافهم 

  .ع الطفل بالمركزـإبتداءا من تاريخ وض

  .لإلّطالع عليهملف القضية بكتابة المحكمة على ذمة كافة األطراف  يوضع -

  :الية رحلة أحد القرارات التمأن يتخذ في هذه اليمكن لقاضي األطفال  - 

  .حفظ القضية بقرار معلل واحالة الملف على قاضي األسرة عند االقتضاء •
  .إحالة الطفل على قاضي التحقيق المختص •

  .التعهد بالقضية في األصل وحجزها لجلسة المحاكمة •

  : طور المحاكمة  )2

مقــدم عليــه أو يقضــي قاضــي األطفــال بعــد تــالوة تقريــر ممثــل النيابــة العموميــة وســماع الطفــل ووالديــه أو ال -

القضـية مـن  هسـماع مـن شـملت لـهويمكـن  .حاضنه والمتضرر ومحاميهم والشـهود والخبـراء المـأذون باالسـتعانة بهـم

  .اإلسترشادبلغوا سن الثمانية عشر عاما وذلك على سبيل  الذين مشاركينالصليين و األفاعلين ال
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ي هـذه الصـورة ينـوب عنـه محاميـه إذا اقتضت مصلحته ذلـك وفـ بالجلسة يمكن اعفاء الطفل من الحضور -

 .وعند التعذر من يعتمده من الّرشداء أو والديه أو مقدمه

ال يمكـن أن يحضـر الجلسـة إال شـهود القضـية و أقــارب الطفـل أو مقدمـه أو نائبـه الشـرعي أو حاضــنه أو  -

 وة بالطفــل ومنــدوبالمؤسســات المهتمــ والمصــالح أو ممثلــ ومــن إعتمــده مــن الرشــداء أو الخبــراء والمحــامين أو ممثلــ

 .الحرية المحروسة

 .يحكم في كل قضية بصفة منفردة وبغير حضور متهمين في قضايا أخرى -

 .يصرح بالحكم في الجلسة العلنية -

يحكم قاضي األطفال بعد إستشارة عضوين مختصين في شؤون الطفولة يبديان رأيهما كتابة ويتم تعيينهما  -

 .العدل والشباب والطفولة والشؤون االجتماعيةالمكلفين بوزراء البناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من 

جــاز لقاضــي األطفــال أن يوجــه للطفــل مجــرد تــوبيخ أو أن يحكــم التــي ارتكبهــا الطفــل ذا ثبتــت المخالفــة إ  -

 .عند اإلقتضاءعليه بالخطية إن كان له مال أو أن يضعه تحت نظام الحرية المحروسة

فإن قاضي األطفـال يتخـذ بواسـطة قـرار معلـل أحـد التـدابير  رتكابه لجنحة،إذا ثبتت إدانة الطفل من أجل ا -

  :التاليـــة 

  :تدابير األصلية ـال :أّوال 

  :تتمثل في ما يلي وهي تدابير وقائية وتربوية 

إبقـاء الطفـل فـي محيطـه العـائلي  هـدفبتسليم الطفل إلى أبويـه أو مقدمـه أو حاضـنه أو شـخص يوثـق بـه  •

  .يهوعدم فصله عن أبو 

  : حالة الطفل على قاضي األسرةإ •

إذا ثبت للقاضي أن الطفـل فـي حاجـة إلـى حمايـة فإنـه يحيلـه علـى قاضـي األسـرة الـذي يتخـذ إزاءه التـدابير المالئمـة 

  . لحمايته وٕاعانته على تجاوز فترة الصعوبة التي يمر بها
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  .لة لهذا الغرضوضع الطفل بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية والتكوين المهني ومؤه •

  .تربوي مؤهل لهذا الغرض او طّبي وضع الطفل بمركز طبي •

  :وضع الطفل بمركز إصالح  •

  .إال عند الضرورة  يعتبر هذا التدبير أكثر التدابير الوقائية صرامة وال يلتجئ له القاضي

  :نائية ـير اإلستثـالتداب :ا ـثانيـ

 ن يســّلط علــى الطفــل الــذي بلــغ خمســة عشــر عامــاأ ،لشخصــيةيمكــن لقاضــي األطفــال، بنــاءا علــى ملفــي الواقعــة وا  

  .ن إصالحه يقتضي ذلكأعقابا جزائيا إذا تبين له 

  .وفي هذه الصورة يقضي الطفل العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذر، بجناح مختص لألطفال بالسجن

  .ثة عشر والخمسة عشر عامان الثالـالمحاولة في مادة الجنح ال يعاقب عليها بالسجن األطفال الذين سنهم بي

  :ة ير التكميليـــالتداب :ا ـثالث

فــي مراقبـة الطفــل فــي محيطـه العــائلي وذلـك بوضــعه تحــت نظـام الحريــة المحروسـة التــي يشــرف التـدابير  هــذه تتمثـل
الطفل  عليها مندوبون قاّرون ومندوبون متطوعون يعملون تحت إشراف قاضي األطفال وينهون له تقارير إذا ما ساء سلوك

أو حـف بــه خطــر أدبــي أو حصــلت عراقيــل تحــول دون مباشــرة المراقبــة أو ظهــر لهــم مــن المفيــد إدخــال تغييــر علــى المحــل 
  .الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته

  :نظام الحرية المحروسة إما  يكونو 

  
نظام الحرية  يمكن لقاضي األطفال قبل جلسة المحاكمة أن يأذن بوضع الطفل مؤقتا تحت : لفترة إختبار -

  .المحروسة لفترة إختبار واحدة قابلة للتمديد تحّدد مدتها صلب نفس اإلذن

يمكن لقاضي األطفال أن يأذن بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة إلى بلوغ  : تدبيرا تكميليا وقتيا -

 .إلى جانب التدابير األصليةّن العشرين س
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  :صالحيات قاضي األطفال بعد إصدار الحكم  )3

  :اإلشراف على التنفيذ والمتابعة  -3-1

  . يشرف قاضي األطفال على تنفيذ اإلجراءات والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة األطفال -

يتـــابع قراراتـــه بزيـــارة الطفـــل والوقـــوف علـــى مـــدى تقبلـــه للتـــدبير المـــأذون بـــه واإلذن عنـــد اإلقتضـــاء بـــإجراء  -

 .هفحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث إجتماعية علي

 .حاال في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع األمور الطارئة قاضي األطفال يبت -

  :  كمــــعة الحـــمراج -3-2 

يتعــين علــى قاضــي األطفــال إعــادة النظــر فــي ملــف الطفــل مــرة كــل ســتة أشــهر علــى أقصــى تقــدير قصــد مراجعــة   

 ائي مـن تلقـاء نفسـه وكـذلك بطلـب مـن  ممثـل النيابـة العموميـةاإلجراء المقرر ويمكنه حينئذ إبدال العقوبة البدنية بإجراء وقـ

  .ع بهادمدير المؤسسة المو  أو الطفل أو والديه أو المقدم عليه أو حاضنه أو محاميه أو

  :حكم ـــديل الــتع -3-3

يمكــن لقاضــي األطفــال أن يغيــر مــا اتخــذه مــن قــرارات إذا كانــت صــادرة فــي غيــاب الطفــل وأصــبحت باتــة بإنقضــاء 

  .جال اإلستئناف بطلب من الطفل أو والديه أو مقدمه أو حاضنهآ

  :ن ـرق الطعـط )4

  .التدابير الوقتية  قابلة للطعن باإلستئناف أمام رئيس محكمة األطفال -

 .األحكام الصادرة في األصل  قابلة للطعن باإلستئناف أمام محكمة األطفال -

 .ني أو ممثل النيابة العموميةمخّول للطفل أو نائبه القانو  حق الطعن باإلستئناف -



  

  

  

  

  

211

  

غ واآلجــــال المنصــــوص عليهــــا بمجلــــة اإلجــــراءات ـتطبـــق فــــي خصــــوص إجــــراءات الطعــــن باإلســــتئناف الصيـــ

  .الجزائية

  :الوساطة  )5

هي آلية قانونية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من الوساطة  -

  .إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ وتهدف إلى. ينوبه أو ورثته

يمكن إجراء الوساطة مـا عـدا فـي الجنايـات فـي كـل وقـت بدايـة مـن تـاريخ إقتـراف الفعلـة إلـى تـاريخ إنتهـاء  -

 .تنفيذ القرار المسلط على الطفل

إبـرام صـلح بـين إلـى منـدوب حمايـة الطفولـة الـذي يسـعى إلـى الجانح يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل  -

األطــراف المعنيــة يدّونــه فــي كتــب ممضــى ويرفعــه إلــى قاضــي األطفــال الــذي يكســيه الصــبغة التنفيذيــة مــا لــم يكــن 

 .مخال بالنظام العام أو األخالق الحميدة

 .مصلحة الطفل ذلك يجوز لقاضي األطفال مراجعة كتب الصلح متى إقتضت -
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  عـم الرابـالقس

  ةـيام الجزائـذ األحكـتنفي

  : اإلجراءات العامة: األولى الفقرة 

  .تتولى النيابة العمومية تنفيذ األحكام الجزائية -

 .)م إ ج 338الفصل .(ينفذ الحكم إذا أصبح باتاولم يصدر في شأنه قرار بإيقاف التنفيذ -

الفصل في اإلشكاالت التي تعرض أثناء تنفيذ األحكام الجزائية هو من اختصاص المحكمة التي أصدرت  -

 . الحكم

  :بالتنفيذ  تتعهد محكمة الموضوع بالفصل في النزاعات المتعلقة -

  .بطلب من النيابة العمومية •

  .بطلب من المعني باألمر بعد أخذ رأي النيابة العمومية •

  . الحكم الصادر في شأن صعوبات التنفيذ يعلم به ممثل النيابة العمومية الخصوم الذين يهمهم األمر -

 .الحكم هي التي تتولى إصالح األخطاء المادية المحضة التي تسربت ألحكامهاالمحكمة التي أصدرت  -

  :وصف األحكام  )1

  :  ضوريــــم الحــالحك -1-1

  .وبمحضره المتهمهو الحكم الذي يصدر في مواجهة 

  .وصدر الحكم بمحضره الجلساتإذا حضر المتهم سائر  :الحالة األولى 
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  .وأخرت القضية للتصريح بالحكم مع إعالمه بتاريخ الجلسة المقبلة لجلساتاإذا حضر المتهم  :الحالة الثانية 

  .تكون األحكام بالنسبة للنيابة العمومية في جميع األحوال حضوريةو 

  : تبر حضوري ــالحكم المع  -1-2

  .هو الحكم الصادر في غياب المتهم الذي بلغه اإلستدعاء شخصيا للحضور ولم يحضر

  .المتهم شخصيا باإلستدعاء وتخلف عن الحضور بأي جلسة توصل :الحالة األولى 

التي أخرت فيهـا القضـية للمفاوضـة  غير حضر المتهم بإحدى الجلسات أو بعضها :الحالة الثانية 

  .والتصريح أو جلسة النطق بالحكم

  .الحكم الصادر في مغيب المتهم الذي أبعد عن الجلسة بسبب التشويش :الحالة الثالثة 

   :يابي ـــكم الغــالح -1-3

  .هو الحكم الصادر في غياب المتهم الذي لم يبلغه اإلستدعاء شخصيا

  .الحكم الصادر ضد متهم لم تنفذ بطاقة جلب ضده نتيجة فراره :الحالة األولى 

ــة  ــة الثاني إذا بلــغ اإلســتدعاء إلــى وكيــل المســتدعى أو خادمــه أو لمــن يكــون ســاكنا معــه أو  :الحال

  .يس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي بدائرته محّل إقامة المستدعىأو رئعمدة المكان 

  :اآلثار القانونية لوصف الحكم  )2

   :يابي ــالغ بالنسبة للحكم -2-1

  : حسب اآلجال التالية قابل لالعتراض أمام المحكمة التي أصدرتههو حكم 
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  .ن مقيما داخل تراب الجمهوريةأيام من تاريخ إعالم المحكوم عليه به شخصيا إذا كا 10في خالل  -

 .يوما من تاريخ إعالم المحكوم عليه به شخصيا إذا كان مقيما خارج البالد 30في خالل  -

 إلــى تــاريخ انقضــاء أجــل ســقوط العقوبــة مــا لــم يتبــين مــن أعمــال التنفيــذ أن المحكــوم عليــه حصــل لــه العلــم -

 .بالحكم

  .لـلنفاذ العاجاإلعتراض يوقف التنفيذ ما عدا األحكام الصادرة با

  :  المعتبر حضوري بالنسبة للحكم  -2-2

أيــام مــن تــاريخ إعــالم المحكــوم عليــه  10قابــل لإلســتئناف فــي أجــل   الحكــم اإلبتــدائي المعتبــر حضــوري •

  .واإلستئناف يوقف التنفيذ إذا حصل في األجل. بالحكم شخصيا

 .هال يوقف تنفيذ الحكم النهائي المعتبر حضوري  قابل للطعن بالتعقيب إال أن ذلك •

  : ضوريــــكم الحــــالح -2-3

واإلسـتئناف يوقـف التنفيـذ إذا حصـل فـي . أيـام 10الحكم اإلبتدائي الحضوري  قابل لإلستئناف فـي أجـل  •

  .األجل

 .هالحكم النهائي الحضوري قابل للطعن بالتعقيب إال أن ذلك الطعن ال يوقف تنفيذ •

  .ن حصول اإلعتراض أو اإلستئنافـر عـاريخ صدوره بصرف النظالحكم الصادر بالنفاذ العاجل ينفذ من ت

  : تنفيذ األحكام الجزائيةالكتابة في جراءات إ: الثانية الفقرة 

  : تنفيذ األحكام بالسجن )أ

  :بالنسبة للمحكوم عليهم بحالة ايقاف  )1

  .تنفذ األحكام الصادرة ضدهم حاال مهما كانت درجتها -

 .حكام الصادرة ضد الموقوفين إثر التصريح بهايتولى كاتب الدائرة فرز األ -

 .يقع التنصيص عليها بالدفتر العام الجناحي العادي أو اإلستئنافي ودفتر اإليقاف -
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لعــون وتســليمه  ،حــاال ضــد كــل مــتهم موقــوف فــي القضــيةتحريــر مضــمون الحكــم الصــادر ب يقــوم الكاتــب -

افــذا أو خطيــة ماليــة فحســب أو قضــى بعــدم بصــرف النظــر عــن نــص الحكــم إن تضــمن عقابــا مــؤجال أو ن الســجن

 .سماع الدعوى

مـثال  إذا كانـت صـادرة (اإلشارة بالمضـمون إلـى عـدد بطاقـة اإليـداع المتعلقـة بـنفس القضـية  يجب على الكاتب

  .)عن حاكم تحقيق أو قضية متخلى عنها من محكمة أخرى

  .اريخ ذلكما يفيد توجيه المضمون التنفيذي وتهر الملف اعلى ظ يدّون الكاتب -

وتســجيل إســتئنافه  علــى  علـى األحكــام الصــادرة فيهـا إحالـة الملفــات علــى ممثـل النيابــة العموميــة لالطــالع -

 .عند اإلقتضاء هر الملفاظ

 .في تلقي ذلكيضمن إستئناف النيابة العمومية بدفتر اإلستئناف ويحرر وصال  -

 .لفرزها حسب وصف الحكملمحكوم فيها االملفات  مع بقيةإلى قسم التنفيذ  الكاتب تلك الملفات يوجه -

يراعـى فـي تحريــر مـدة العقـاب المحكــوم بـه فتــرة اإلحتفـاظ واإليقـاف التحفظــي حيـث يقـع طرحهــا مـن المــدة  -

 .المحكوم بها، ما لم ينص الحكم على خالف ذلك

قـاض بقبـول اإلعتـراض شـكال قبـل البـت فـي األصـل وكـان المـتهم موقوفـا بمقتضـى  قـرارفي حالـة صـدور  -

يتم بموجبه  نو لعون السجيتعين على كاتب الدائرة تحرير إذن بالسراح وتسليمه  ،م غيابي صادر بالنفاذ العاجلحك

اإلفــراج عــن المــتهم الموقــوف ضــرورة أن قبــول اإلعتــراض شــكال مــن شــأنه أن يلغــي الحكــم بالنســبة لجميــع األوجــه 

 .ج.إ.من م 182المعترض في شأنها وفقا ألحكام الفصل 

  .ذ بالسجنـر التنفيـاألحكام بالنسبة للمتهمين بحالة ايقاف بدفتال تدرج  

  : عليهم بحالة سراحبالنسبة للمحكوم ) 2

  .يتولى كاتب الدائرة الجناحية التنصيص على األحكام بالدفاتر التي يمسكها ثم يحيلها على قسم التنفيذ •
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مـع  ومراقبـة التنفيـذ التنفيـذ بالسـجن ييتولى كاتـب التنفيـذ فـرز األحكـام القاضـية بالسـجن وٕادراجهـا بـدفتر  •

 .عدم السهو على ذكر وصف الحكم

  

  

  : الدرجـة يةـام النهائـذ األحكــتنفي :أّوال 

  : النهائية الحضورية بالنسبة لألحكام  •

فــي أجــل ( يحــرر كاتــب التنفيــذ مضــامين الســجن ويحيلهــا إلــى ممثــل النيابــة العموميــة إلمضــائها وختمهــا وتوجيههــا
بالقلم  "بات"عبارة على  بالمضامينللتنفيذ إلى مراكز األمن المختصة ترابيا بعد التنصيص  )أيام من صدورها أقصاه عشرة

  .األحمر

  : بالنسبة لألحكام النهائية المعتبرة حضورية  •

يوجههمـا إلـى ثـّم  تنفيـذيالمضـمون الأيـام اإلعـالم و  10يحرر كاتب التنفيذ بمجرد صدور الحكم في أجـل ال يتجـاوز 

 الـذياألحكام المتعلقة بها نهائية الدرجة وال تقبـل الطعـن إال بالتعقيـب  باعتبار أنّ لإلعالم والتنفيذ  لوحدات األمنية المعنيةا

  .ال يوقف التنفيذ

  .يقع التنصيص على ذلك بالدفتر العام ودفتر اإلعالمات والتنفيذ بالسجنو 

  :بالنسبة لألحكام النهائية الغيابية  •

فــي أجــل عشــرة أيــام مــن التصــريح بــالحكم بعــد ) فــي نظيــرين(يــذ إعالمــا للمحكــوم عليــه يحــرر كاتــب التنف -

 .للتنفيذ الوحدات األمنية المختصةيوجهه إلى ثّم  تضمينه بدفتري االعالمات والتنفيذ بالسجن

  .إثر رجوع نظير اإلعالم ينص على ذلك بالوادي المخصص للغرض بدفتر اإلعالمات -
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، ينفذ اعتراضهأيام لتسجيل  10للمحكوم عليه شخصيا ولم يتقدم األخير في بحر  إذا تبين أن اإلعالم بلغ •

أجل  انقراضأيام من تاريخ  10عليه الحكم بتوجيه مضمون إلى مراكز األمن المختصة في أجل أقصاه 

  .االعتراض

 "تـراضقابـل لإلع"لـه مضـمون تنفيـذي مـع وضـع عبـارة  إذا لم يبلغ اإلعالم شخصيا للمحكـوم عليـه، يوجـه •

 .بأعلى المضمون بلون مغاير

 

  :الدرجـة  دائيةـكام االبتــنفيذ األحـت: ثانيـا 

  : بالنسبة لألحكام االبتدائية الحضورية •

  .من تاريخ صدور الحكم أيام 10وهويترقب كاتب التنفيذ أجل اإلستئناف  -

ذلــك إيقــاف إجــراءات ويترتــب عــن إســتئنافه،  الكاتــب إذا تقــدم المحكــوم عليــه فــي األجــل المــذكور، يســجل -

 .في هذه المرحلةالتنفيذ 

 .تاريخ اإلستئناف وعدده على بدفتر التنفيذينّص الكاتب   -

في صورة إنقضاء أجل اإلستئناف مع عدم مبادرة المحكوم عليه بـالطعن فـي الحكـم الصـادر ضـده، يوجـه  -

تنفيـذيا إلـى أعـوان مركـز الشـرطة أيام من تاريخ انتهـاء أجـل اإلسـتئناف مضـمونا  10كاتب التنفيذ في أجل أقصاه 

 .أو الحرس المختصين ترابيا

  .مـاالستئناف بعد األجل ال يمنع كاتب التنفيذ من توجيه مضمون الحك

  :بالنسبة لألحكام االبتدائية المعتبرة حضورية  •

رة يوجهـه إلـى المحكـوم عليـه فـي أجـل عشـثـّم يحرر كاتب التنفيذ إعالما بـالحكم، يدونـه بـدفتر اإلعالمـات  -

  . بخط بارز" قابل لالستئناف" أيام من تاريخ صدور الحكم  مع كتابة عبارة 
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إذا بلـغ اإلعــالم لشـخص المحكــوم عليــه ولـم يطعــن باإلســتئناف فـي الحكــم فـي أجــل عشــرة أيـام تبتــدئ مــن  -

يـه مـع تاريخ بلوغ اإلعالم، يوجه كاتب التنفيـذ  إلـى مركـز الشـرطة أو الحـرس المخـتص مضـمونا لتنفيـذ العقـاب عل

 ".بات"  وضع عبارة

يـــدرج الكاتـــب بـــالوادي  ،إذا أرجـــع نظيـــر اإلعـــالم بـــالحكم وتبـــين أنـــه لـــم يبلـــغ إلـــى المحكـــوم عليـــه شخصـــيا -

 .المخصص بدفتر االعالمات تاريخ رجوع اإلعالم

 "قابل لإلستئناف"على عبارة  بهيدرجه بدفتر التنفيذ بالسجن يقع التنصيص  ا تنفيذيامضمون الكاتب يحرر -

 .مركز الشرطة أو الحرس المختص قصد التنفيذإلى ثم يوجهه  ،ون مغايربل

فـــي صـــورة تســـجيل المحكـــوم عليـــه إســـتئنافه قبـــل تنفيـــذ مضـــمون الحكـــم عليـــه، يوجـــه الكاتـــب مكتوبـــا فـــي  -

 .إليها وينص على ذلك بدفتر التنفيذ الوحدة األمنية التي وجه استرجاع المضمون من 

 :لغيابية بالنسبة لألحكام االبتدائية ا •

  : القيام باألعمال التاليةيتولى كاتب التنفيذ   

  .إدراج األحكام اإلبتدائية الغيابية بدفتر اإلعالمات بالسجن -

ــــراض" تحريـــر اإلعالمـــات المتعلقـــة بـــالمحكوم علـــيهم غيابيـــا فـــي نظيـــرين مبـــرزا عبـــارة  - بلـــون " قابـــل لإلعتـ

 .مغاير

  .دور الحكم إلى مركز الشرطة أو الحرس المختصيوجه النظيرين في ظرف عشرة أيام من تاريخ ص -

  : يتولى الكاتب القيام بما يلي إثر رجوع اإلعالمات

إذا بلغ اإلعالم لشخص المحكوم عليه ولم يتقدم األخير لتسجيل اعتراضه في أجل عشرة أيام أو استئنافه  -

تاريخ انقضاء أجل الطعـون المـذكورة  يوجه كاتب التنفيذ في أجل أقصاه عشرة أيام من ، أيام الموالية 10في أجل 

  .مضمون حكم إلى مركز الشرطة أو الحرس المختص قصد التنفيذ
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يتولى كاتب التنفيذ تحرير مضـمون الحكـم والتنصـيص  ،إذا وقع تبليغ اإلعالم لغير شخص المحكوم عليه -

مثــل النيابــة العموميــة ثــم يوجههــا إثــر إمضــائها وختمهــا مــن طــرف م "قابــل لإلعتــراض " علــى عبــارة  ون مغــايربلــ

  .للتنفيذ عن طريق مراكز األمن المختصة

  :  أحكـام مشـتركة) 3

  :يس القــ -3-1

  : يجب على كاتب التنفيذ أن 

جميــع األشــخاص المحكــوم علــيهم مــن حيــث أســمائهم وألقــابهم وحــرفهم وأعمــارهم ومقــر إقــامتهم مــع  يــدّون -

  .بيان ملخص الحكم بدفتر القيس

والتنمية  المتعلقة باألشخاص المحكوم عليهم إلى إدارة التعريف العدلي بوزارة الداخلية يوجه جذاذات القيس -

 .ج.إ.من م 361أيام من تاريخ صدور الحكم وفقا ألحكام الفصل  8في أجل  المحلية

يمسك دفترا هجائيا ال يطلع عليه العموم يضمن به جميع القرارات الصادرة ضد األطفـال، ويوجـه جـذاذات  -

 .المذكور 361المتعلقة بهم خالل األجل المذكور إلى تلك اإلدارة عمال بأحكام الفصل القيس 

  : بالنسبة لألحكام الصادرة بالنفاذ العاجل -3-2

فـإن االعتـراض عليـه أو اسـتئنافه ال  ،إذا صدر حكم ابتدائي غيابي أو معتبر حضوري مع التنفيـذ العاجـل -

  .يوقف التنفيذ

وره إعالمــا بــالحكم ومضــمونا تنفيــذيا فــي نفــس الوقــت إلــى مركــز الشــرطة أو يوجــه كاتــب التنفيــذ إثــر صــد -

  .الحرس المختص ترابيا قصد التنفيذ

  :بالنسبة لألحكام المؤجلة التنفيذ  -3-3
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يقتصر دور كاتب التنفيذ في األحكام الصادرة بالسجن مع تأجيل التنفيـذ علـى تحريـر اإلعالمـات المتعلقـة  -

بعد التنصـيص عليهـا بـدفتري  إلى الوحدات األمنية المعنيةثم يوجهها  كام المعتبرة حضوريةباألحكام الغيابية واألح

 .اإلعالم والتنفيذ دون تحرير مضامين أحكام في شأنها

تدرج األحكام المؤجلة بدفتر التنفيذ بالسـجن عنـد صـدورها مثـل بقيـة األحكـام األخـرى مـع التنصـيص علـى  -

الرجوع إلى ذلك الدفتر بكل سهولة باعتبار تاريخ  عند رفع التأجيل اتب التنفيذيتسنى لكل كونها صدرت مع التأجيل

  .الجلسة الصادرة فيها الحكم بالتأجيل والتنصيص على تنفيذه

  : تيشـمناشير التف -3-4

لتعــذر إلقــاء القــبض علــى المحكــوم عليــه الوحــدات األمنيــة رجــوع مضــمون الحكــم بــدون تنفيــذ مــن بمجــّرد  -

  :القيام باألعمال التالية قابلية الحكم للطعن من عدمه يتولى كاتب التنفيذ عن  بصرف النظر
العقوبـة و  الوطنيـة عـدد بطاقـة تعريفـهو   الكاملـة هويتـهتحرير منشور تفتيش ضد المحكوم عليه يتضـمن  •

  .عدد الحكم وتاريخهو الصادرة ضده 

إلــى مــدير إدارة الشــرطة العدليــة علــى ممثــل النيابــة العموميــة إلمضــائه واإلذن بتوجيهــه  المنشــور يحيــل •

 .بتونس قصد إدراجه بجدول التفتيشات

 .ر التفتيشيتضمن تلك المناشير بدفتر مناش •

توجـه مناشـير التفتـيش بمقتضـى إرسـالية فـي  18/11/1996م الصـادر فـي /665للمنشور الـوزاري عـدد وفقا 

تكـون مضـمونة الوصـول وضـمن جـداول إرسـال حلية والتنمية المة بوزارة الداخلية ـة العدليـنظيرين إلى إدارة الشرط

  .مفصلة يقع إرجاع نظائر منها للحفظ

فــي صــورة القــبض علــى المحكــوم عليــه الصــادر فــي شــأنه منشــور التفتــيش ووقــوع التنفيــذ عليــه أو حصــول  -

  : يتولى كاتب التنفيذ من طرفه الطعن

وع الحكـم وسـبب كـف التفتـيش تحرير منشور في كف التفتيش يتضمن جميع المعطيات المتعلقة بموض •

.  
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  .يوجهه بنفس الطريقة المشار إليها إلى مدير الشرطة العدلية للتنفيذ •

 .مناشير التفتيش في الواد المخصص لهبدفتر  اإلجراء التنصيص على ذلك •

وترتــب  تحفــظ الملفــات الصــادرة فيهــا مناشــير التفتــيش علــى حــدة بمكتــب المكلــف بالتنفيــذ باعتبارهــا غيــر منفــذة 

  .ب تواريخ األحكام الصادرة فيهاحس

  :التنصيص بدفتر التنفيذ -3-5

 عـدد بمجرد تنفيذ السجن على المحكوم عليه يقع التنصيص بدفتر التنفيذ علـى تـاريخ إبتـداء التنفيـذ حسـب -

   .وصل السجن

عنــد الطعــن باالســتئناف أو االعتــراض، يقــع التنصــيص علــى تــاريخ االســتئناف وعــدده وتــاريخ االعتــراض  -

 .ده بالوادي المخصص للغرضوعد

تـاريخ رجوعـه و  االموجـه إليهـ يـةاألمن والجهـةتاريخ اإلعـالم  يقع التنصيص أيضا بوادي المالحظات على  - 

  قتضـاءإلعنـد ا تـاريخ التـذكيرو تـاريخ رجوعـه وعـدده  و االموجـه إليهـ يةاألمن الجهة و تاريخ مضمون الحكم و  وعدده

 . ل التنفيذ وتاريخ المكتوب الموجه وعددهتاريخ تعطيو تاريخ اإلدراج بالتفتيش و 

باإلسراع في التنفيذ بعد مرور شـهرين  الوحـدات األمنية رـيتعين على ممثل النيابة العمومية متابعة أعمال التنفيذ وتذكي

  .15/2/1975بتاريخ  2381دد ـعمال بالمنشور الوزاري عاإلعالم أو المضمون من تاريخ توجيه 

  :  بصدد التنفيذ ام التي هياألحك حفظ ملفات-3-6

  .الملفات بمكتب كاتب التنفيذهذه تحفظ  -

  .ترتب حسب تواريخ الجلسات -

   : صادرة بالسجنـألحكام الفعلي لالـتنفيذ ال -3-7
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ــــه ومضــــمون الحكــــم الصــــادر ضــــده  إدارة الســــجنتوصــــل ت -  هويتــــه المدرجــــةتحقــــق مــــن وتبــــالمحكوم علي

وجهـه فـي أقصـر تتحريـر وصـل إيقـاف  دى قابليتـه للتنفيـذ وتتـولىوم هطبيعة الحكم الصادر ضدمن  بالمضمون و

  .اآلجال الى ممثل النيابة العمومية داللة على حصول التنفيذ

علـى حصـول التنفيـذ  يصصـيقـوم بالتنوصـل اإليقـاف لملـف القضـية المحكـوم فيهـا و  يتولى الكاتب إضـافة -

بـة العموميـة قصـد إمضـائه واإلذن بحفظـه بالخزينـة ممثـل النيا ملّفهـا علـىبالدفتر وعلى ظهر ملف القضية ويحيـل 

  .لوقوع التنفيذ

  :ع التأجيل ـرف  -3-8

في صورة صدور حكم جناحي ضد محكوم عليه أسعف بتأجيل التنفيذ في بحر خمس سـنوات ابتـداءا مـن  -

عــن دائرتــه أو إدارة الســجن إعــالم ممثــل النيابــة العموميــة الصــادر  التعريــف العــدليتتــولى مصــلحة  ،الحكــم األول

  .التأجيل ذلك إلعالمه بحصول ما يوجب رفع القاضي بتأجيل التنفيذ الحكم

عنــد ورود ذلــك اإلعــالم يتــولى ممثــل النيابــة العموميــة االطــالع علــى ملــف القضــية الصــادر فيهــا الحكــم  -

صـدور الحكـم الالحق قصد التحقق من تاريخ الواقعة فإذا ثبت أن المحكوم عليه ارتكـب األفعـال فـي تـاريخ الحـق ل

يتـولى الكاتـب تحريـر مضـمون فـي نـص الحكـم الصـادر بعقوبـة مؤجلـة طبـق نصـه ويضـيف عليــه  ،المؤجـل التنفيـذ

 ."قابل للتنفيذ -رفع التأجيل " عبارةبالقلم األحمر 

علــى ممثــل النيابــة العموميــة قصــد إمضــائه واإلذن بتنفيــذه، ويستحســن أن يكــون  الكاتــب المضــمون يحيــل -

  .بمكتوب حول رفع التأجيلالمضمون مرفقا 

  .على الكاتب التنصيص بدفتر التنفيذ على حصول التنفيذ مع بيان تاريخهيجب   

  :اف التنفيـذ ـإيق -  3-9
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إعطـاء اإلذن بـاإلفراج عـن المحكـوم عليـه ، المشـرع يمكن لممثل النيابة العمومية في حاالت معينة حـددها -

حصــول مــا يفيــد ا يفيــد دفــع مــال النفقــة فــي جريمــة إهمــال عيــال أو مــمــثال أو مــن ينوبــه  هــذا األخيــروذلــك إذا قــدم 

  .اإلسقاط في جرائم الزنا أو اإلعتداء بالعنف الشديد أو الخفيف بين األزواج وعلى السلف

يتولى ممثل النيابة العمومية كلما توفرت لديه المعطيات التي بموجبها تمحى آثـار المحاكمـة إصـدار قـرار  -

 إدارة السجنلى إإلفراج على المحكوم عليه ويوجه نسخة من القرار المذكور رفقة بطاقة السراح في إيقاف التنفيذ وا

 .للتنفيذ

يتولى الكاتب التنصيص بدفتر التنفيذ على حصول السراح وتاريخه ويضيف نسخة من القرار الصادر في  -

 .ملف القضية المحفوظ بالخزينة بعد التنفيذ الى إدارة السجناإلفراج الراجع من  بطاقة  الغرض مرفوقا بجذر

  :تنفيذ األحكام الصادرة بالخطية ) ب

أحكــــام قابلــــة للطعــــن بــــاالعتراض أو  أوأحكــــام باتــــة (وصــــف الحكــــم الصــــادر فيهــــا و  تنفــــذ الخطايــــا حســــب درجــــة  

  ).االستئناف

الخطايــا مــع عــدم يتــولى كاتــب التنفيــذ إثــر كــل جلســة فــرز األحكــام الصــادرة بالخطيــة ويقــوم بإدراجهــا بــدفتر تنفيــذ   

   .السهو على ذكر وصف الحكم

  : الدرجة بالنسبة لألحكام االبتدائية )1

  :ورية ـاألحكام االبتدائية الحض -1-1

  .مضامين األحكام المتعلقة بها وذلك بعد انتهاء أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الكاتب يحرر -

  :األحكام االبتدائية المعتبرة حضورية  -1-2

يحيلهـــا علــى النيابــة العموميـــة لإلمضــاء واإلذن بتوجيههــا إلـــى  ثــمّ  اإلعالمــات فـــي نظيــرين كاتــبال يحــرر -

  .مراكز األمن المختصة قصد إعالم المحكوم عليه
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اذا بلـــغ االعــالم لشـــخص المحكــوم عليـــه ولـــم  ويضــمن كاتـــب التنفيــذ أعمالـــه المــذكورة بـــدفتر االعالمــات  -

 .الحكم يحرر كاتب التنفيذ المضمون التنفيذيأيام من تاريخ إعالمه ب 10يحضر في ظرف 

مغـاير  بلـونيالحـظ عليـه  وكاتـب المضـمون التنفيـذي اليحـرر  المحكـوم عليـه إذا لم يبلغ االعالم لشخص -

 ".قابل لالستئناف"عبارة 

  :ية ـية الغيابـاألحكام االبتدائ -1-3

ثر اطـالع ممثـل النيابـة عليـه وٕامضـائه يوجهه إ ثمّ  يحرر كاتب التنفيذ اإلعالم المتعلق بالحكم في نظيرين -

  .إلى مراكز األمن المختصة قصد إعالم المحكوم عليه

بمجـــرد رجـــوع اإلعـــالم يقـــع التنصـــيص علـــى تـــاريخ رجوعـــه بـــدفتر اإلعالمـــات بـــالوادي المخصـــص لـــذلك  -

 .وٕاضافته لملف القضية

 10 +يام أجل االعتراض أ 10( إذا بلغ اإلعالم شخصيا ولم يتقدم المحكوم عليه في ظرف عشرين يوما  -

 .يحرر كاتب التنفيذ المضمون التنفيذي) أيام أجل االستئناف

مغـاير  بلـونالمضـمون التنفيـذي ويالحـظ عليـه  الكاتـب إذا لم يبلغ االعالم لشـخص المحكـوم عليـه، يحـرر -

  ".قابل لالعتراض" أنه 

  :الدرجة بالنسبة لألحكام النهائية )2

  :ية األحكام النهائية الحضور   -2-1

  .مغاير بلون" حكم بات"  مع التنصيص على عبارة اتنفيذي احاال مضمونالكاتب يحرر  -

  :ورية ـام النهائية المعتبرة حضـاألحك -2-2

  .إلى الوحدات األمنية المختصةعالم بالحكم ويوجهه اإل الكاتب يحرر -

 .في نفس الوقت ويوجهه إلى قابض المالية المختص اتنفيذي ايحرر مضمون -



  

  

  

  

  

225

  

جــوع نظيــر اإلعــالم مهمــا كانــت طريقــة التبليــغ يضــاف لملــف القضــية العتمــاده فــي احتســاب آجــال عنــد ر  -

  .الطعن بالتعقيب

  :األحكام النهائية الغيابية  -2-3

  .إلى الوحدات األمنيةعالم بالحكم ويوجه اإل الكاتب يحرر -

 .ملف القضيةإلى بمجرد رجوع نظير اإلعالم يضاف  -

ٕاذا لــم يســجل و  )أجــل االعتــراض(ام ـأيــ 10وم عليــه، يترقــب كاتــب التنفيــذ إذا بلــغ اإلعــالم لشــخص المحكــ -

 .المضمون التنفيذيالكاتب يحرر  المعني باألمر اعتراضه في بحر األجل المذكور

مغـاير  بلـونيالحـظ عليـه  اتنفيـذي الشخص المحكوم عليه، يحرر كاتب التنفيـذ مضـمون اإلعالم إذا لم يبلغ -

 ".قابل لالعتراض" عبارة 
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  : ـةأحكام مشترك )3

  :رير المضامين ـتح -3-1

   :التنصيص به على البيانات التالية الخطيةبحكم اليراعى في تحرير مضمون  على الكاتب أن -

  .المحكمة الصادر عنها الحكم وعدد القضية •
  .الهوية الكاملة للمحكوم عليه وتاريخ ميالده ومكانه •

  .ومهنتهعنوان المحكوم عليه األخير  •

  .المحكوم عليه من أجلها ووصفها والفصول المنطبقة عليها الجريمة •

تعمير اإلطار الخاص بكتابة المحكمة الموجود أسفل مضمون الحكم والتـي ترجعـه القباضـة إلـى المحكمـة  •

  .عند خالص كامل مبلغ الخطية

هم في صورة الحكـم بالتضـامن يقـع تحريـر مضـمون واحـد يشـتمل علـى كافـة أسـماء وعنـاوين المحكـوم علـي •

  .مستقال اإعالممن المحكوم عليهم بالتضامن يوجه لكل واحد  مع اإلشارة أّنه.ألن مبلغ الخطية ال يتجزأ 

  :كيفية إدراج مبالغ الخطايا والمعلوم القار  -3-2

يـــدون الكاتـــب بمضـــمون الحكـــم معـــين الخطيـــة أو مجموعهـــا إذا شـــمل الحكـــم عـــدة خطايـــا بالنســـبة للمـــتهم  -

مــن معـــين  % 50وتقــدر الخمـــس ديســيمات بــــ  ،ديســـيمات بالنســبة للمخالفـــات والجــنح 5 الواحــد، مــع إضـــافة مبلــغ

  .الخطية، أو مجموعها إذا تعددت

بمضــمون الحكــم قيمــة المصــاريف القانونيــة المحكــوم بحملهــا علــى المحكــوم عليــه بالنســبة الكاتــب يضــيف  -

يقــع استخالصــها مــرة  )بالنســبة للجــنحم للمخالفــات ودينــارين  500(للقضــايا التــي لــيس بهــا قيــام بــالحق الشخصــي

 قيمــة األشــياء المحكــوم بحجزهــا لفائــدةكمــا يضــيف بالمضــمون  واحــدة علــى كــل قضــية مهمــا بلــغ عــدد المتهمــين 

  .ج. من م 29الدولة إذا لم تسبق عقلتها عمال بأحكام الفصل  صندوق
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  :المضامين وتوجيهها إلى القباضات المالية  تحرير -3-3

يراعـــي عنـــد تحريرهـــا كتابـــة ســـطر وتجـــاوز  وامين األحكـــام المحـــررة بقائمـــات خاصـــة يـــدرج الكاتـــب مضـــ -

  .أحكام بكل قائمة 7سطرين واإلقتصار على إدراج عدد 

  :توجه القائمات المذكورة مصحوبة بجداول إحالة تصنف إلى نوعين  -

 .بعنوان أحكام نهائية وأحكام باتة جدول •

 .جدول بعنوان أحكام قابلة للطعن •

يعنـي المخالفـة ) 1(تب التنفيذ الرقم الخاص بكل جريمة بالقائمات المحررة مـن طرفـه باعتبـار رقـم يدرج كا -

  .يعني الجنحة) 2(ورقم 

أحكــام وجـداول اإلرســال علــى  7تحـال مضــامين األحكـام بالخطيــة والقائمـات المتعلقــة بهـا المتضــمنة لعـدد  -

  :مل األحكام الواجبة التوجيه في األجل المذكور وتش. من كل شهر 15قابض المالية المختص ترابيا في اليوم 

  .األحكام الحضورية التي أصبحت باتة أثناء الشهر السالف )1
 .األحكام الغيابية الصادرة خالل نفس المدة والتي لم يقع االعتراض عليها )2

  .األحكام المعتبرة حضورية التي لم يقع استئنافها )3

. حكـام المثقلـة علـى كـل قباضـة ماليـة راجعـة لـه بـالنظر ترابيـايعلم كاتب التنفيذ القابض الجهوي بجملـة األ -

وبمجرد توصل هذا األخير باإلعالم بالتثقيل يعلم القابض المكلف بالتنفيذ ويرجع في اإلبان وصل اإلعالم للكاتب 

  .1994مارس  25وفقا ألحكام المنشور الصادر في 

  : ضامينـداول المـالة جـتر إحـدف -3-4

العـدد الرتبـي للمضـمون وعـدد بيحتوي على البيانـات المتعلقـة فيذ دفترا خاصا بإحالة المضامين وهو تمسك كتابة التن

  .القضية وتاريخ الحكم ونوع التهمة واسم ولقب المحكوم عليه ومقّر إقامته والمبلغ الجملي للخطية
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  : اإلعالم باإلعتراض أو االستئناف بعد توجيه الخطية -5- 3

عليه غيابيا أو استئناف الحكم المعتبر حضوري يتولى كاتب التنفيذ إعالم القابض  عند اعتراض المحكوم -

  .المكلف بالتنفيذ بحصول الطعن

عنـد صـدور حكـم بالخطيـة وذلـك الحرص على تنفيذ األحكـام الباتـة قبـل إحالـة الملـف علـى الدرجـة الثانيـة  -

 إذ  ،وحصول الطعن فيه من طرف البقية ضد عديد المتهمين وصيرورته باتا في حق البعض دون البعض اآلخر،

كاتــب إتمــام اجــراءات التنفيــذ ضــد مــن أصــبح الحكــم فــي حقــه باتــا وذلــك بإحــداث نظيــر يبقيــه لديــه اليتعــين علــى 

 .لمواصلة التنفيذ ويوجه أصل الملف إلى محكمة الدرجة الثانية

  :دفتر مراقبة تنفيذ الخطايا  -3-6

نفيـذ الخطايـا يـدرج بـه أعـداد األحكـام التـي بصـدد التنفيـذ مـع ذكـر تـاريخ يمسك كاتب التنفيذ دفترا لمراقبـة ت -

  .صدورها

 .ذا اشتمل الحكم على عدة متهمين فإن عدده يكرر بحساب عدد المتهمينإ -

 .يشطب على كل قضية يقع تنفيذ الخطية الصادرة فيها -

  :بالخطية  لألحكام الصادرة المباشر تنفيذ ال -3-7

أن تنفيـذ الخطايـا بجميـع أنواعهـا مـن خصـائص  20/8/1958فـي  يـةوزير المال أكد المنشور الصادر عن -

للمحكــوم عليــه ينــذره بمقتضــاه بضــرورة دفــع مــال  تنبيــهقــابض الماليــة الــذي يتــولى بمجــرد توصــله بــالحكم توجيــه 

كـوم التحقـق مـن مكاسـب المح قصـدالخطية ويوجه في نفس الوقت بطاقة إرشادات لمصالح األمن المختصة ترابيا 

  .عليه وقدرته على الدفع

عنــد حصــول التنفيــذ الفعلــي للخطيــة مــن طــرف المحكــوم عليــه يتــولى القــابض المخــتص تعميــر القســيمة  -

 .السفلى لمضمون الحكم ويرجعها لكاتب التنفيذ داللة على حصوله
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قسـيمة يتولى الكاتب بمجـرد توصـله بمـا يفيـد حصـول التنفيـذ تضـمين ذلـك بـدفتر تنفيـذ الخطايـا ويضـيف ال -

 .الخاصة بالتنفيذ لملف القضية ويحيله لممثل النيابة العمومية قصد إمضائه واإلذن بحفظه بالخزينة

  :جن ـــجبر بالســـال -3-8

  .هو وسيلة من وسائل الغصب البدني التي ال تبرأ ذمة المحكوم عليه في المبالغ المحكوم بها -

انير أو جــزء الثالثــة دنــانير علــى أن ال تتجــاوز دنــ 3تنفــذ مــدة الجبــر بالســجن بحســاب يــوم واحــد عــن كــل  -

 .المدة العامين

عامـا  18ال يمكن إجراء الجبر بالسجن ضد المسؤول المدني والقائم بالحق الشخصي والصغير دون سـن  -

عامـا والـزوج والزوجـة فـي آن واحـد ولـو مـن أجـل إسـتخالص مبـالغ ناتجـة عـن  70والمحكوم عليه الذي دخل سـن 

 .محاكمات مختلفة

يحط من مدة الجبر بالسجن الى النصف إذا أدلـى المحكـوم عليـه بشـهادة إحتيـاج صـادرة عـن والـي الجهـة  -

وال يمكــن الجمــع بــين . عامــا 60التــي بهــا محــل إقامتــه تفيــد عجــزه عــن الخــالص، أو إذا دخــل المحكــوم عليــه ســن 

 .الحالتين

الصــــادر فــــي  52/12620اري عــــدد الجبــــر بالســــجن اإلجــــراءات الــــواردة بالمنشــــور الــــوز  مــــادةيراعــــى فــــي  -

الــــذي قســــم  17/12/1993م الصــــادر فــــي  10/3المــــتمم بالمنشــــور عــــدد عــــن الســــيد وزيــــر العــــدل   25/12/85

  .معلوم المقر أو مجهول المقرو إجراءات الجبر بالسجن بحسب ما إذا كان المحكوم عليه قادرا على الدفع أم ال 

  :بالنسبة للمحكوم عليهم القادرين على الدفع  �

ال يمكـن قبـول مطالـب الجبـر بالسـجن فـي فإّنـه حسب بطاقة اإلرشادات المحررة من طرف مصالح األمـن  -

  .إلى العقلة والبيعالمالية دينار دون لجوء القباضات  200بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز  من ذكر شأن

بـر بالسـجن التـي لـم تلجـأ فإنه يتعين قبول مطالب الج ،فما دون ادينار  200ساوي يإذا كان مقدار الخطية  -

القباضــات الســتخالص الخطايــا المثقلــة بهــا إلــى وســائل التتبعــات المــذكورة علــى أن تكــون تلــك المطالــب مصــحوبة 

  .بمكتوب اإلنذار بالدفع وببطاقة اإلرشادات
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تقبـل المطالـب المقدمـة فـي شـأنهم إذا تجـاوز المبلـغ   :بالنسبة للمحكوم عليهم غيـر قـادرين علـى الـدفع �

دنـانير فإنهـا تطـرح وجوبـا مـن تـاريخ تلقـي القـابض لبطاقـة  10ا الخطايـا التـي ال تتجـاوز الــأّمـ. دينارا 20طلوب الم

 20و 10أمــا الخطايــا المتراوحــة بــين . اإلرشــادات األولــى المحــررة مــن طــرف مصــالح األمــن المبينــة لحالــة العجــز

من تاريخ تحرير البطاقة األولى تؤكد عدم قدرة المعني دينارا فإنها تطرح بعد تحرير بطاقة إرشادات ثانية بعد عام 

  .باألمر على دفع مال الخطية

تقبـل مطالـب الجبـر المحـررة فـي شـأنهم إذا تجـاوز   بالنسبة للمحكوم عليهم األجانب أو مجهولي المقر �

 20لتـي تقـل عـن دينارا وتطرح وجوبـا الخطايـا ا 40 ،مقدار الخطية بعد التأكد من عدم العثور على المحكوم عليه

ا أّمـ. دينارا من تاريخ تلقي القابض لبطاقة اإلرشادات المتضمنة عدم العثور علـى المحكـوم عليـه بسـبب جهـل مقـره

القابض لبطاقة إرشادات ثانية محررة من قبل مصـالح  يدينارا فإنها تطرح بعد تلق 40و 20الخطايا المتراوحة بين 

  .المحكوم عليه مجهول المقر األمن بعد عام من تاريخ األولى تؤكد أن

يتولى الكاتب المكلف بالتنفيذ تحرير قرار الجبر بالسجن مراعيا الشروط العامة لمطلـب الجبـر والمعطيـات  -

بطاقـة و   اإلنذار بالـدفع ومضمون الحكم (السالف اإلشارة إليها المتعلقة بوضعية المحكوم عليه والوثائق المطلوبة 

لجبر المطلوبة ثم يتولى تدوين ذلك بدفتر الجبـر بالسـجن ويحيلـه علـى ممثـل النيابـة ة اويضمن به مدّ  ،)اإلرشادات

مضائه واإلذن بإحالته على مصالح األمن المختصة ترابيا قصد تنفيذه إن لم يتول المحكوم عليه تقـديم إلالعمومية 

  .ما يفيد دفع معين الخطية

يتـولى كاتـب التنفيـذ تحريـر  ،كوم عليه بـالفرارفي صورة رجوع قرار الجبر بالسجن دون تنفيذ لتحصن المح -

ممثـل النيابـة علـى منشور تفتيش في الغرض وبعد تضمينه بدفتر مناشير التفتـيش الخاصـة بـالجبر بالسـجن يحيلـه 

وبمجــرد إلقــاء ) .ةيــإدارة الشــرطة العدل(العامــة لألمــن الــوطني  إلــى اإلدارة العموميــة قصــد إمضــائه واإلذن بتوجيهــه

يتــولى الكاتــب تحريــر منشــور كــف  ،لمحكــوم عليــه الفــار وتوليــه الخــالص أو تنفيــذ قــرار الجبــر ضــدهالقــبض علــى ا

 .تفتيش وينص على ذلك بالدفتر المعد للغرض



  

  

  

  

  

231

  

عند حصول التنفيذ الفعلي لقرار الجبر بالسجن أو تـولي المحكـوم عليـه دفـع مـال الخطيـة وتقـديم مـا يثبـت  -

دفتر ويرجـــع ملـــف الجبـــر للقـــابض لحصـــول التنفيـــذ مرفوقـــا بوصـــل يتـــولى الكاتـــب التنصـــيص علـــى ذلـــك بالـــ ،ذلـــك

" من قبل  مدير السجن وينص فوق مضمون الحكـم علـى حصـول الجبـر بالسـجن ااإليقاف أو وصل اإلفراج محرر 

 ".بلون مغاير

ـــد أن  - ـــة للطعـــن مـــع إخـــتالف وحي ـــة واألحكـــام القابل تعتمـــد إجـــراءات الجبـــر بالســـجن بالنســـبة لألحكـــام البات

ا للتنفيــذ عــن طريـق مصــالح األمــن يقتضـي أن يقــع التنصــيص باإلحالـة علــى تنفيــذ قـرار الجبــر إن لــم يقــدم توجيههـ

فـإن إجـراءات التنفيـذ  ،أما بالنسبة لألحكام القابلة للطعن .المحكوم عليه ما يفيد دفع الخطية بالنسبة لألحكام الباتة

ى تنفيذ قرار الجبر إن لم يتول المحكوم عليه تقديم تقتضي أن يقع التنصيص باإلحالة الموجهة لمصالح األمن عل

 .ما يفيد الطعن باإلعتراض أو اإلستئناف للحكم المذكور

يعتبر قرار الجبر بالسجن الصادر عن النيابـة العموميـة والموجـه للتنفيـذ مـن القواطـع القانونيـة لمـدة سـقوط  -

  . وطوبصدور القرار المذكور يعاد إحتساب مدة جديدة للسق ،العقوبة

  :استبدال الجبر بالسجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة  )4

ـــة  يجـــوز اســـتخالص - ـــاألمر يقـــّدم للنياب ـــدة المصـــلحة بطلـــب مـــن المعنـــي ب ـــة عـــن طريـــق العمـــل لفائ الخطي

  .العمومية

يمكن أن تستبدل مّدة الجبـر بالسـجن مـا لـم تتجـاوز سـتة أشـهر بالعمـل لفائـدة المصـلحة العاّمـة بطلـب مـن  -

  :عليه وذلك في الصور التاليـة المحكوم 

إذا أدلى المحكوم عليه بشهادة فقر صادرة عن والي الجهة التي بها محّل إقامتـه اإلعتيـادي تثبـت  •

  .عجزه عن الوفاء

  .إذا دخل المحكوم عليه سّن الستين •

  .علما أّنه ال يمكن الجمع بين هذين السببين
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  :اليسوغ إجراء العمل لفائدة المصلحة العامة ضّد  -

  .المسؤول مدنيا •

  .القائم بالحق الشخصي •

المحكوم عليهم الذين سنهم دون ثمانية عشر عاما كاملة وقت ارتكاب األفعال التي استلزمت  •

  التتبع،

 المحكوم عليهم الذين دخلوا سّن السبعين، •

 .الزوج والزوجة في آن واحد ولو بالنسبة إلستخالص مبالغ ناتجة عن محاكمات مختلفة •

  .المحكوم عليه الذي قضى مّدة العمل لفائدة المصلحة العامة من المبالغ المحكوم بها عليهال تبرأ ذمة 

  :تنفيذ األحكام القاضية بالعمل لفائدة المصلحة العامة ) ج

  : اإلطــار القانــوني 

المتعلــق بتنقــيح وٕاتمــام بعــض أحكــام مــن المجلـــة  2/8/1999المــؤرخ فــي  1999ـــدد لســنة 89القــانون عـــ -

 .يةالجنائ

ـــدد لســـنة 90القـــانون عــــ - المتعلـــق بتنقـــيح وٕاتمـــام بعـــض أحكـــام مـــن مجلـــة  2/8/1999المـــؤرخ فـــي  1999ـ

 .اإلجراءات الجزائية

ـــدد لســـنة 92القـــانون عــــ - المتعلـــق بتنقـــيح وٕاتمـــام مجلـــة اإلجـــراءات  2002أكتـــوبر  29المـــؤرخ فـــي  2002ـ

  .الجزائية لتدعيم صالحيات قاضي تنفيذ العقوبات

العقوبــة والتخفيـــف مـــن اكتضــاض مؤسســـات تنفيـــذ العقوبــات الســـالبة للحريـــة والتخفيــف مـــن أعبـــاء فــي إطـــار أنســـنة 

الخزينة العامة تّم إقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن وتطبق من طرف محاكم الحق العام كمـا 

  :يلي 
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ســتبدل بــنفس الحكــم تلــك العقوبــة بعقوبــة للمحكمــة إذا قضــت بالســجن النافــذ لمــّدة أقصــاها ســتة أشــهر أن ت -

  .ساعة بحساب ساعتين عن كّل يوم سجن 300العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمّدة ال تتجاوز 

يحكـــم بهـــذه العقوبـــة فـــي جميـــع المخالفـــات وفـــي الجـــنح التـــي يقضـــى فيهـــا بعقوبـــة ســـجن التتجـــاوز المـــّدة  -
 .الحصر تلك الجنح المذكورة،  وقد حّدد القانون على سبيل

يشترط للتصريح بهذه العقوبة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعّبر عن ندمه وأن ال يكون عائدا، وعلى  -

المحكمة قبل التصريح بـالحكم إعـالم المـتهم الحاضـر بالجلسـة بحقـه فـي رفـض العمـل وتسـجيل جوابـه وفـي صـورة 

 .الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات األخرى

 .شهرا من صدور الحكم 18ة األجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن ال يتجاوز تضبط المحكم -

 .ال يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن -

يتــولى قاضــي تنفيــذ العقوبــات التــابع لــه مقــّر إقامــة المحكــوم عليــه أو التــابع للمحكمــة اإلبتدائيــة الّصــادر  -

ا لم يكـن للمحكـوم عليـه مقـّر إقامـة بـالبالد التونسـية، متابعـة تنفيـذ عقوبـة العمـل لفائـدة المصـلحة بدائرتها الحكم، إذ

 .العامة بمساعدة مصالح السجون

يتولى القاضي بمجّرد علمه بصدور الحكم عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي، ثّم تحديد المؤسسة  -

من المجلة الجنائية والتحقق من  17المعّدة تطبيقا ألحكام الفصل  التي سيتم بها تنفيذ العقوبة اعتمادا على القائمة

 .توفرالحماية الكافية بها ضّد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة اإلصابة بمرض مهني

  :يتولى القاضي إعالم المحكوم عليه بما يلي  -

هـــا للمـــّرة الثالثـــة بـــدون عـــذر أّنـــه إذا امتنـــع عـــن تنفيـــذ عقوبـــة العمـــل لفائـــدة المصـــلحة العامـــة أو انقطـــع عن •

شرعي، فإنه يقضي عقوبة السجن المحكـوم بهـا كاملـة دون خصـم وأّنـه ال يمكـن أن تتجـاوز مـّدة الغيـاب يومـا واحـدا 

 .في المّرة األولى ويومين في المّرة الثانية ويعّوض يوم الغياب بضعفه
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ئليــة أو مهنيــة أو عنــد إيــداع المحكــوم أّنــه تعلــق مــّدة العمــل لفائــدة المصــلحة العاّمــة ألســباب صــحية أو عا •

عليه السـجن مـن أجـل جريمـة أو عنـد قضـاء الخدمـة الوطنيـة، علـى أن يبـدأ احتسـاب المـّدة الجديـدة مـن تـاريخ زوال 

 .الموجب أو السبب

يتولى قاضي تنفيذ العقوبات تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومّدته وعرض ذلك  -

  .وكيل الجمهورية على موافقة

يتـــابع قاضـــي تنفيـــذ العقوبـــات تنفيـــذ المحكـــوم عليـــه لعقوبـــة العمـــل لفائـــدة المصـــلحة العامـــة لـــدى المؤسســـة  -

المعنية ويقع إعالمه كتابيا بكّل مـا يطـرأ أثنـاء قضـاء العقوبـة، كمـا يحـّرر تقريـرا فـي مـآل التنفيـذ يحيلـه علـى وكيـل 

 .الجمهورية

  .الضرورة تعديل التدابير المتخذة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات عند -

كما يمكن له بعد موافقة وكيل الجمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصـلحة العامـة وعلـى المحكـوم عليـه 

  .في هذه الحالة إعالم قاضي تنفيذ العقوبات بكّل تغيير لمقّر إقامته

  : ذ العقوبات التكميليةتنفي إجراءات :الثالثة الفقرة 

  : بالنسبة لعقوبة مصادرة المكاسب والحجز الخاص )أ

يقع اعالم القابض المختص ترابيا بالحكم المتضمن للعقوبات المذكورة وتوجه له نسخة منه قصد التنفيذ كما يتـولى  

 اضــي بالمصــادرة واالستصــفاء لفائــدةممثــل النيابــة العموميــة اعــالم وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة بــالحكم البــات الق

  .نسخة من الحكم المذكور له الدولة وتوجه صندوق

  : بالنسبة لعقوبة منع االقامة )ب
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األمن والحـرس  ةيتولى ممثل النيابة العمومية اعالم منطق ،عقوبة التكميليةهذه العالوة على اعالم مصلحة القيس ب 

  .امة فيه على المتهماإلقالمحكوم بمنع  المكانبالنظر  هل الراجع

  :بالنسبة لعقوبة المراقبة االدراية  )ج

بالعقوبــة التكميليــة الصــادرة بالمراقبــة االداريــة كمــا يتعــين علــى والتنميــة المحليــة تعلــم مصــلحة القــيس بــوزارة الداخليــة 

  .عةممثل النيابة العمومية توجيه نسخة من الحكم المذكور الدارة الشؤون الجزائية بالوزارة للمتاب

ن تتجــاوز عقوبـة المراقبــة االداريــة عشـر ســنوات ويتحـتم علــى المحكــوم عليـه عــدم مبارحـة المكــان الــذي أال يمكـن و   

حددت به اقامته مـن طـرف الجهـات األمنيـة المختصـة اال بـاذن خـاص واال اسـتهدف للعقوبـات المنصـوص عليهـا بالفصـل 

  .من ق ج 150

   :خمس سنوات ات لمدة أقصاها بالنسبة لعقوبة منع استعمال صيغ الشيك )د

  .يتولى ممثل النيابة العمومية اعالم البنك المركزي بالعقوبة التكميلية المذكورة
  

   :بالنسبة لعقوبة نشر مضامين األحكام  )هـ

يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم بيان المصاريف الالزمة لنشر مضمون الحكم وحملها علـى المحكـوم عليـه 

ريف المـذكورة صـلب مضـمون حكـم الخطيـة الـذي يوجـه للقـابض للتنفيـذ ويتـولى ممثـل النيابـة العموميـة تنفيـذ وتحرر المصـا

العقوبة التكميلية وذلك باعطاء قرار في نشر نسخة من مضمون الحكم بالصحيفة األسبوعية أو اليومية المحددة في الحكم 

تولى في صورة الحكـم بتعليـق مضـمون بمكـان حصـول الجريمـة ة كما ييويوجه نسخة من الحكم المراد نشره للصحيفة المعن

تمــام التعليــق وتحريــر محضــر فــي إكن عموميــة محــددة للســهر علــى تنفيــذ ذلــك بتكليــف أعــوان الضــابطة العدليــة باأو بأمــ

  .الغرض يضاف لملف التنفيذ

  :قاضي تنفيذ العقوبات : الفقرة الرابعة 



  

  

  

  

  

236

  

  :انوني ـــار القـاإلط

  .المحدث لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات 2000جويلية  31المؤرخ في  2000نة لس 77القانون عدد  -

المتعلـــق بتنقـــيح وٕاتمـــام مجلـــة اإلجـــراءات  2002أكتـــوبر  29المـــؤرخ فـــي  2002لســـنة  92القـــانون عـــدد  -

 .الجزائية لتدعيم صالحيات قاضي تنفيذ العقوبات

-  

  : تعيينــه  )أ

  .الثانيةتبة من بين قضاة الر قاضي تنفيذ العقوبات يعين 

  :تصاصه ـإخ )ب

يراقب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضـاة بالمؤسسـات السـجنية الكائنـة بمرجـع النظـر الترابـي للمحكمـة  -

  .التي عين بها

و  354و  353ل و يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفقـا للشـروط المنصـوص عليهـا بالفصـ -

  .ج.إ.من م 355

  .مثلما وقع بيانه في باب التنفيذالعمل لفائدة المصلحة العامة  يتابع تنفيذ عقوبة -

 .ارتكاب جنحةأجل  من يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة ال تتجاوز ثمانية أشهر -

يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليـه أو أحـد أصـوله أو فروعـه 

 .على اقتراح من مدير السجن اي أو بناءـأو الولي الشرعأو القرين 

يعّد قاضي تنفيذ العقوبات ملفا للمحكوم عليه ويتولى عرضه على وكيل  ،عند النظر في السراح الشرطي -

  .في أجل أربعة أّيام في شأنه الجمهورية ليبدي رأيه

لطعن لدى دائرة اإلتهام من القرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات بخصوص السراح الشرطي قابل ل -

 .قبل وكيل الجمهورية في أجل أربعة أّيام من تاريخ اطالعه عليه
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  ـرارــفيذ القــوقف تنــالطعن ي -

يجوز  لقاضي تنفيذ العقوبات بطلـب مـن وكيـل الجمهوريـة الرجـوع فـي قـرار السـراح الشـرطي إذا حكـم مـن  -
  .جديد على المتمتع بالسراح أو خالف شروطه

ن مــّرة فـــي الشــهرين علـــى األقـــل لإلطــالع علـــى أوضــاع المســـاجين ومقــابلتهم وســـماعهم عنـــد يــزور الســـج -
 .اإلقتضاء

 .يطلع على الدفتر الخاص بتأديب المساجين -

 .نييطلب من إدارة السجن القيام ببعض األعمال التي تقتضيها الرعاية اإلجتماعية للسج -

 .ب السجنيطلع على الحاالت الخطرة للمساجين والتي يعاينها طبي -

 .يعلم قاضي األسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهن -

  :يمنح المساجين تراخيص  -

  .دـلزيارة الزوج أو األصول أو الفروع عند المرض الشدي •

اإلخوة أو األعمـام أو األخـوال و الزوج أو أحد األصول أو الفروع :لحضور موكب جنازة أحد اآلتي ذكرهم •

  .الولي الشرعيو  ولىأو األصهار من الدرجة األ

  .يرفع تقريرا سنويا إلى وزير العدل وحقوق اإلنسان حول مالحظاته وٕاستنتاجاته ومقترحاته -

  ســم الخامـالقس

  وزــالمحج
تعتبــر محجــوزا كــل األشــياء التــي مــن شــأنها أن تســـاعد علــى إثبــات الحقيقــة مــن أدوات جــرائم وأشــياء حاصــلة مـــن 

والتـي تسـاهم فـي  مـن األشـياء مصوغ ومراسالت ووثائق مرماة بالتدليس إلى غير ذلـكالجريمة وأدباش ومسروقات وعملة و 

   .العدالةإنارة 
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  :مصادر ورود المحجوز  : األولىالفقرة 

يتولى كاتب المحجوز تحت إشراف رئيس الكتبة قبول األشياء المحجـوزة بمقتضـى إذن فـي الحجـز صـادر  -

التخلـي  أو الطعـن فـي الحكـم باإلسـتئنافأو دائرة اإلتهام أو بموجب  قاضي التحقيق أو عن ممثل النيابة العمومية

  .  من محكمة أخرى

  :وز ــقبول المحج : الثانية الفقرة 

  .وصفه بدقة بعد فحصه والتحقق من نوعهيتّم و حين قبوله بدفتر المقتطع  يضمن المحجوز -

لى ظهر الملف عند تكوينه ثـم يعطي الكاتب للمحجوز عددا رتبيا بالدفتر يضمنه على محضر البحث وع -

 .يلصق بكل محجوز بطاقة تتضمن نفس العدد بالدفتر

يتــولى الكاتــب تقــديم الــدفتر مــع المحجــوز فــي نفــس اليــوم الــذي وقــع فيــه قبــول المحجــوز إلــى رئــيس الكتبــة  -

 .ليؤشر بصفحة الدفتر ويأذن بوضعه بالمكان المعد لذلك بصفة مرتبة

إذا كــان المحجــوز ذا جـوز الــوارد بــدفتر المراقبــة وبـدفتر المحجــوز الهــام يقـوم كاتــب المحكمــة بتســجيل المح -

 .قيمة

المحجـــوز الهـــام بالخزينـــة الحديديـــة  فيمـــا يحفـــظ  يتـــولى الكاتـــب ايـــداع المحجـــوز العـــادي ببيـــت المحجـــوز  -

  .بمكتب رئيس كتابة المحكمة

  :بعض أنواع المحجوز قبول إجراءات خاصة ب :الثالثة الفقرة 
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  :القابلة للفساد المواد )أ

فـإن كاتـب المحكمـة يعلـم رئـيس الكتبـة الـذي  ،إذا كان المحجوز يتعلق بمواد قابلة للفساد مثل المـواد الغذائيـة وغيرهـا

 و يتولى بدوره إعالم ممثل النيابة العمومية ليتخـذ الوسـائل الالزمـة سـعيا وراء بيعهـا بواسـطة القباضـة الماليـة وتـأمين ثمنهـا

  .بوصل تأمين المبيع واعتباره محجوزا إلى أن يقع البت في القضية هذه الصورة في يحتفظ الكاتب

   :المواد الكحولية ) ب

يتحتم الحجز الفعلي للمواد الكحولية موضوع الجريمـة وٕاحالتهـا رفقـة محضـر تفصـيلي علـى قـابض الماليـة المخـتص 

  .مقابل وصل ينهى أصله مع المحضر

المحجوزة طبق اإلجراءات والتراتيب المعمول بها وتأمين محصول البيع فـي انتظـار  الموادويتولى قابض المالية بيع 

المتعلــق  18/2/1998المــؤرخ فــي  1998لســنة  14مــن القــانون عــدد  5الفصــل . (مــا تقــرره الســلطة القضــائية المختصــة

  .)بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل

  :األسلحــة ) ج

  :المعد للغرض بعد تضمينها بالدفتر  

  .تودع أسلحة الصيد لدى مركز األمن أو الحرس الذي تولى حجزها -

الصادر عن السيد وزير  4/1/1981المؤرخ في  3منشور عدد ( إلى ثكنات الجيش الحربيةتسلم األسلحة  -

 .)العدل

  :المواد الملتهبــة  )د

تســلم إلــى إحــدى الثكنــات التابعــة  وغيرهــايناميت المــواد الملتهبــة التــي يخشــى اإلحتفــاظ بهــا كــالمتفجرات والبــارود والــد

  . للجيش الوطني
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   :المصــوغ )هـ

ابـــراءا للكاتـــب  ييعطـــإلـــى رئـــيس الكتابـــة الـــذي  تســـليمه المصـــوغب توصـــله بمجـــرد كاتـــب المحكمـــة يتـــولى -

بإمضـــائه علـــى دفتـــر المحجـــوز ليضـــمنه بنفســـه بـــدفتر خـــاص بـــالمحجوز والوثـــائق الهامـــة ويحـــتفظ بـــه فـــي خزانتـــه 

  .لحديديةا

علـى  يوصف المصوغ وصفا مدققا إذا كان معيرا من قبل أمين الصاغة وٕاذا كان غير معير فإنه يوصـف -

 .فحسباألبيض من المعدن  المعدن األصفر أوأساس أّنه من 

  :المبالغ الماليــة ) و

ذكر تاريخ ضربها وٕاذا كانت نقدية ي .تضمن المبالغ المالية مفصلة مع بيان قيمة األوراق المالية وأعدادها -

  .ثم تودع في نفس اليوم بصندوق الودائع واألمائن بمقتضى إذن من ممثل النيابة العمومية

ال تودع العملة والنقود الحاملة لعالمات مميزة والتي قد يكون من الـالزم تقـديمها للهيئـة الحاكمـة إذا كانـت  -

 .التهمة في إرتشاء أو إرشاء أو تزوير

وذلــك خشــية ســحبها مــن  فــي الغــرض بعــد وصــفها بالقباضــة الماليــة مقابــل وصــلتــودع العملــة األجنبيــة  -

 .إذا بقيت مدة طويلة بكتابة المحكمة التداول

  .الديوانةلقباضة  الديوانيةتسلم العملة في القضايا  -

   :المخـــدرات ) ز

ع محضـر يضـبط هـذا مـ) غ 0.75( مـن المـادة المخـدرة المحجـوزة ال يفـوق وزنهـايقبل كاتـب المحجـوز كميـة ضـئيلة 

فـــي حـــين يحـــال مـــا هـــو صـــالح منهـــا لإلســـتعمال فـــي ميـــدان الطـــب والبيطـــرة والصـــيدلة إلـــى المؤسســـات العموميـــة  ،الـــوزن

 زة الحجـــبحضـور ممثـل النيابــة العموميـة ونائـب عـن الســلطة التـي تولـت عمليـبـاقي الكميــة المحجـوزة عـدم ت فيمـا المختصـة

  ).المتعلق بالمخدرات 18/5/1992المؤرخ في  1992ـدد لسنة 52من القانون عـ 26الفصل (
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  :الحيوانات المسروقة )ج

تســـلم تلـــك ،مـــن مصـــاريف قـــد تفـــوق قيمتها المســـتودعاتإجتنابـــا لمـــا تتطلبـــه الحيوانـــات المحجـــوزة بـــبعض  -

  .الحيوانات مؤقتا إلى المتضرر على شرط أن يحتفظ بها إلى أن يقع البت نهائيا في القضية

عنــد شــخص قــد يحمــل علــى أنــه اشــتراها عــن حســن نيــة أو أن يكــون هــذا الشــخص  إذا عثــر علــى الدابــة -

  .معروفا وقادرا على الوفاء بثمنها فال مانع من إبقائها تحت يده إلى حين فصل القضية

  : العـــربات) ط
  .وزالمحج بالمستودع البلدي مقابل وصل في ذلك يحفظ بملف القضية وينص عليه بدفترالعربات المحجوزة تودع  

  :وز ــة المحجــمراقب : الرابعةالفقرة 

يمسـك كاتــب المحجـوز دفتــر مراقبــة يـدون بــه كـل المراحــل التــي يمـر بهــا المحجـوز وهــذا الــدفتر يسـاعد علــى تصــفية 

  .مختلف فصول المحجوز بعد صدور القرارات واألحكام في شأنها
ليتــولى  هبمآلــالكاتــب المكلــف بــالمحجوز عــالم يتعــين علــى كتــاب الضــبط وكتــاب الــدوائر الجزائيــة وكتــاب التحقيــق إو 

  .تحيين دفاتره

  :وز ــتصفية المحج :الفقرة الخامسة 

علــى الكتبــة المكلفــين بتلقــي مطالــب ويجــب  .إذا أصــبح الحكــم باتــاإال  تصــفيتهال يتــولى الكاتــب المكلــف بــالمحجوز 

سبة للقضايا التي بها محجوزات حتى ينص علـى بهذه الطعون بالنالكاتب المكلف بالمحجوز اإلعتراض واإلستئناف إعالم 

  .ذلك بدفاتره

  :األحكام الصادرة باستصفاء المحجوز )أ

  األحكام الصادرة باستصفاء المحجوز غير المالي)1
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يعد الكاتب المكلف بالمحجوز قائمة يدرج بها األحكام الباتة الصـادرة باستصـفاء المحجـوز لفائـدة صـندوق  -

 انات المتعلقة بالعدد الرتبي للمحجوز وعـدد الحجـز ونـوع المحجـوز وعـدد القضـية وتـاريخينّص بها على البيالدولة 

  .المحجوز وما يمكن تدوينه من مالحظات في شأن الحكم

أســـلحة الصـــيد المؤمنـــة لـــدى مراكـــز األمـــن والمحكـــوم فيهـــا باإلستصـــفاء تســـحب مـــن تلـــك المراكـــز وتـــدرج  -

  .ليةبقائمات اإلستصفاء وتسّلم إلى القباضة الما

  :األحكام الصادرة باستصفاء المحجوز المالي لفائدة صندوق الدولة ) 2

ـــة مـــن كـــل عـــام قائمـــة فـــي جميـــع المبـــالغ الصـــادرة فيهـــا أحكـــام  يحـــرر الكاتـــب فـــي شـــهر جـــانفي وفـــي شـــهر جويلي

ا األخيـر يتضـمن باإلستصفاء لفائدة صندوق الدولة توجه إلى أمين المال العام للخزينة العامة مع ترخيص بالـدفع باسـم هـذ

  .المقدار الجملي للمبالغ المفصلة بالقائمة المذكورة من صندوق األمائن والودائع إلى خزينة الدولة

  :صاحبه األحكام الصادرة بإبقاء المحجوز على ذمة )ب

ى ذمتـه يدرج بها المحجوزات الصادر في شأنها أحكـام بإبقائهـا علـ المبين انفا الكاتب قائمة على نفس المنوال يحّرر

أصــحابها المــدة القانونيــة وتبقــى تلــك الفصــول بكتابــة المحكمــة مــدة ثالثــة أعــوام مــن تــاريخ صــدور األحكــام فيهــا عســى أن 

  .يظهر أصحابها

  :األحكام الصادرة بإرجاع المحجوز إلى صاحبه )

  :األحكام الصادرة بإرجاع المحجوز غير المالي إلى صحابه ) 1

بـــاألمر  يفــي نظيـــرين والتــي يــتم تبلغيهـــا للمعنــ المعــّدة للغـــرضقتضـــى المطبوعــة يعلــم كاتــب المحكمـــة المســتحق بم

ه إلى كتابة المحكمة لتسلم المحجوز مع التنبيه عليه أنـه اذا تخلـف عـن ءبواسطة مصالح األمن ويجب أن تتضمن إستدعا

  .الحضور في ظرف شهر يسلم المحجوز إلى قابض المالية ليتولى بيعه
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   : قعند حضور المستح*   

يتولى كاتب المحكمة تسليمه المحجـوز مقابـل إمضـائه بالصـفحة الثانيـة بـدفتر الحجـز وذلـك بعـد أخـذ هويتـه الكاملـة 

  .على ضوء بطاقة تعريفه

  :عند عدم حضور المستحق  *

يتــولى كاتــب المحكمــة تحريــر قائمــة يــدرج بهــا المحجــوزات التــي لــم يحضــر أصــحابها لتســلمها مــع تســجيل  -

  .سنوات 3ن ليتمكن هؤالء من المطالبة بثمنها من قابض المالية قبل مرور أسماء المستحقي

تتضــــمن القائمــــة البيانــــات المتعلقــــة بعــــدد المحجــــوز ونوعــــه وعــــدد القضــــية وتــــاريخ الحكــــم واســــم مســــتحق  -

  .المحجوز

  :مالحظـــــة 

رئيس كتابة  قائمات علىثّم تحال تلك ال في أربعة نظائر ورقنهامراجعة القائمات الثالث المشار إليها آنفا  -

  .تذيل بإمضاء وكيل الجمهورية إلمضائها ثمّ المحكمة 

 .فيفري وفي غرة سبتمبر من كل عام على أكثر تقدير 15يسلم المحجوز إلى القباضات المالية في   -

يحــتفظ رئــيس الكتابــة بنســخة مــن تلــك القائمــات ممضــاة مــن طــرف قــابض الماليــة الــذي يشــهد علــى تســلم   -

  .ل الواردة بهاجميع الفصو 

  :األحكام الصادرة بإرجاع المحجوز المالي ) 2

باســم الطــرف المعنــي بــاألمر يتضــمن المبلــغ المــأذون  المعــدة للغــرضيحــرر الكاتــب ترخيصــا بالــدفع علــى المطبوعــة 

بإرجاعـــه وعـــدد وتـــاريخ اإلذن بالتـــأمين وعـــدد وتـــاريخ توصـــيل التـــأمين والقباضـــة المـــؤمن لـــديها يمضـــى مـــن طـــرف وكيـــل 

الجمهورية ثم من طرف الوكيل العام لدى محكمة اإلستئناف ويوجه إثـر ذلـك إلـى أمـين المـال العـام للخزينـة العامـة بتـونس 

  .وينص على ذلك بدفتر الحجز
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  :األحكام الصادرة بإعدام المحجوز )د

 خصوصـهيحـرر فـي  فـي الحكـم الصـادر فيـه كل محجوز قضـي فـي شـأنه باإلعـدام وانقضـى أجـل الطعـن -

  .إعدام يتضمن تاريخ وساعة اإلعدام وتاريخ الحكممحضر 

 .عند عملية إعدام المحجوز حضور ممثل النيابة العمومية ضروري -

 .بإمضاء رئيس الكتبة ووكيل الجمهورية عدام المحجوز إثر عملية التنفيذإيذيل محضر  -

التي قامت حضور ممثل عن السلطة  1992ماي  18المؤرخ في  52من القانون عدد  26الفصل  أوجب -
  .إعدام المادة المخدرةعند تنفيذ عملية  زبالحج

  :إجراءات خاصة بتصفية بعض المحجوزات ) هـ

   : الديوانيةبالنسبة للقضايا ) 1

بالجهة بمجرد صدور الحكم  ةالموجود إدارة الديوانةإلى  الديوانيةالمحجوز المالي وغير المالي في القضايا  ةإحال تمت

  .وذلك حسب قائمات مفصلة يبقى نظير منها بكتابة المحكمة ،وصيرورته باتّافيها 

  : جوازات السفرل بالنسبة) 2

  .إلى إدارة الحدود واألجانب تسليم جواز الّسفر المحجوزكاتب ال يتولى 

  :بطاقات التعريف الوطنية ل بالنسبة) 3

  .لفنيــةالشرطة ا يتولى الكاتب تسليم بطاقات التعريف الوطنية المحجوزة إلى إدارة 

  


