
يتعلق بضبط التنظيم اإلداري )1(1994 فيفري 21 مؤّرخ في 1994 لسنة 454أمر عدد 
 .)2(والمالي لمركز الدراسات القانونية والقضائية وطرق تسييره

 إن رئيس الجمهورية،
 باقتراح من وزير العدل،

 الـضابط   1967 جويلية   14 المؤرخ في    1967 لسنة   29بعد اإلطالع على القانون عدد      
 األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة، وعلى النصوص التي نقحته          سوالمجلقضاء  لنظام ال 

 .1991 فيفري 25 المؤرخ في 1991 لسنة 9القانون األساسي عدد أو تممته، وخاصة 
 والمتعلـق بـضبط     1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112وعلى القانون عدد    

جماعات العمومية المحلية والمؤسسات العموميـة ذات       وال ألعوان الدولة     العام النظام األساسي 
 1992 لسنة   97الصبغة اإلدارية، وعلى النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد            

 .1992 أكتوبر 26المؤرخ في 
 المتعلق بإحداث مركز    1993 أفريل   26 المؤرخ في    1993 لسنة   43وعلى القانون عدد    

 ،الدراسات القانونية والقضائية
 والمتعلـق بـضبط     1988 فيفـري    11المؤرخ في    1988 لسنة   188وعلى األمر عدد    

 ولمـدير إدارة   إدارة مركزيـة  عـام وإسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير     شروط  
 ولكاهية مدير إدارة مركزية و لرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط اإلعفاء من هذه              مركزية

 الخطط الوظيفية،
 زيري المالية والتربية والعلوم،وعلى رأي و

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
    :يصدر األمر اآلتي نصه 

 
 البــاب األّول

 أحكــام عامـــة
 

 يضبط هذا األمر التنظيم اإلداري والمالي لمركز الدراسات القانونية –الفصل األول 
 .والقضائية وطرق تسييره

                                        
 1994 مارس 4الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادربتاريخ )  (1

 12، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 2146 كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  (2)
  2005أوت 



 2

 
 البـاب الثاني

 التنظيــم اإلداري
 

  :2)جديد (2ـل الفص
 : يشتمل مركز الدراسات القانونية والقضائية على الهياكل التالية 

 .المدير العام -
 .المجلس العلمي -

 .اللجنة العلمية -

 .خلية الدراسات -

 .خلية علوم اإلجرام -

 .خلية االستشارات -

 . خلية النشر -

 . كتابة عامة -
 

والفرق والكاتب العام إلى أحكام تخضع تسمية المدير العام للمركز ورؤساء الخاليا  -3الفصل 
 . المشار إليه أعاله1988 فيفري 11 المؤّرخ في 1988 لسنة 188األمر عدد 

 
 يسّير مركز الدراسات القانونية والقضائية مدير عام يعّين بمقتضى أمر -4الفصل 

 .بإقتراح من وزير العدل
 .ويمثل المدير العام المركز في الحياة المدنية

 
 :ي المجلس العلمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية رأيا استشاريا فييبد -5الفصل 

 . مشروع ميزانية المركز-
 . التسيير اإلداري والمالي للمركز-
 . ضبط البرنامج السنوي لنشاط المركز-

 .كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيسه
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  :3)جديد (6الفصـل 

 : يتركّب المجلس العلمي من 
 رئيـس: المديــر العــام للمركــز -

 عضـو :  رئيــس خليـة الدراسـات-
 عضـو :  رئيس خليـة علـوم اإلجـرام-

 عضـو:  رئيـس خليـة االستشـارات -
 عضـو :  رئيــس خليـة النشــر-
 عضـو :  مدع عام بالمصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق اإلنسان-
 عضـو :  العدل وحقوق اإلنسان متفقد بالتفقدية العامة بوزارة-
 عضـو  :  مدير الدراسات بالمعهد األعلى للقضاء-

 أستاذي تعليم عالي مختصين في القانون يقترحهما الوزير المكلّف بالتعليم -
 عضوين: العالي

 عضـو:  باحث يقترحه الوزير المكلّف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات -

ء المجلس العلمي الذين ال ينتمون للمركز بقرار من وزير العدل وحقوق ويتّم تعيين أعضا
 .اإلنسان لمّدة ثالث سنوات

ويمكن لرئيس المجلس العلمي أن يستدعي كل شخص ذي كفاءة إلبداء رأيه بمناسبة درس 
 .موضوع معّين

بة المجلس ويتولى الكاتب العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوصفه مقررا مهّمة كتا
 .العلمي وتحرير محاضر جلساته

 
 يجتمع المجلس العلمي على األقل مرة كل ثالثة أشهر وكلما رأى رئيسه -7الفصل 

ضرورة لذلك ال تكون مداوالت المجلس العلمي صحيحة إال إذا حضرها أغلبية أعضائه وفي 
ية أيام الموالية مهما صورة التعذر يقع استدعاء األعضاء من جديد ويجتمع المجلس خالل الثمان

كان عدد الحاضرين وتتخذ اآلراء بأغلبية األصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت 
 .الرئيس
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تتولى خلية الدراسات القيام بالبحوث الميدانية والوثائقية والمقارنة وذلك  -8الفصل 

ت وتشجيع لغرض تطوير التشريعات أو تحسين وسائل تطبيقها وكذلك تنظيم الملتقيات والندوا
 .البحوث
 

له رتبـة وامتيـازات مـدير إدارة      يشرف على خلية الدراسات رئيس خلية-9الفصل 
مركزية يساعده رئيس فريق له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيـة وبـاحثين برتبـة                

 .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
 

بحوث القانونية المتعلقة بالظواهر تتولى خلّية علوم اإلجرام إعداد ال -)4( مكّرر9الفصل 
اإلجرامية لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها واقتراح تنظيم األنشطة العلمية المتعلقة بها 

 . وتساهم الخلية في تطوير اآلليات الوطنية لمكافحة الجريمة
 . من هذا األمر9وتنطبق على تنظيم خلية علوم اإلجرام أحكام الفصل 

 
 خلية االستشارات بإذن من وزير العدل إبداء الـرأي فـي مختلـف               تتولى -10الفصل  

 .المسائل القانونية والقضائية وكل ما يتعلق بتطوير العمل القضائي وتنشيط التعاون الدولي
 

تيازات مـدير إدارة     يشرف على خلية االستشارات رئيس خلية له رتبة وام         -11الفصل  
مركزية يساعده رئيس فريق له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيـة وبـاحثين برتبـة                

 .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
 

 تتولى خلية النشر السهر على إصدار النـشريات العلميـة والمجموعـات             -12الفصل  
ل كل وسائل النشر المتاحة، بما في ذلك        القانونية والتعريف باإلنجازات القضائية وذلك باستعما     

 .وسائل النشر الجماهيرية
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 يشرف على خلية النشر رئيس خلية له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية             -13الفصل  
يساعده رئيس فريق له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وباحثين برتبة وامتيـازات              

 رئيس مصلحة إدارة مركزية
 

تتولى الكتابة العامة التصرف في الشؤون اإلدارية والمالية للمركز ويسيرها           -14الفصل  
 .كاتب عام له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية

 
 البـاب الثاني

 التنظيــم المالي
  

 . تتكون مقابيض المركز مقابيض عادية ومقابيض غير عادية-15الفصل 
 : المقابيض العادية على وتشتمل

  المنح التي تقدمها الدولة-
  الهبات والعطايا الممنوحة للمركز-
 وكل المقابيض األخرى التي تسند إليه بمقتضى القانون أو النصوص الترتيبية وتشتمل             -

 :المقابيض غير العادية على 
سات العموميـة أو     اإلعانات التي تقدمها الدولة والجماعات العمومية المحلية أو المؤس         -

 غيرها من المؤسسات لتسديد المصاريف االستثنائية والخاصة
 أموال المساهمة التي تقدمها الجماعات العمومية المحلية والمؤسـسات العموميـة أو             -

 .غيرها من المؤسسات أو من الخواص مساهمة منها في تمويل النشاط العام للمركز
 

 .اريف عادية ومصاريف غير عادية تتكون مصاريف المركز من مص-16الفصل 
تشتمل المصاريف العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بتـسيير            

 .وتصريف الشؤون اإلدارية للمركز
 .وتشتمل المصاريف غير العادية على المصاريف الوقتية واالستثنائية

 
عام بعد أخـذ رأي المجلـس        يتم إعداد ميزانية المركز من طرف المدير ال        -17الفصل  

 .العلمي
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 تخصم المصاريف ذات الصبغة الخاصة التي تتعلق بالتأليف والنـشر مـن             -18الفصل  
حساب مال مساهمة يفتح في نطاق ميزانية المركز ويمول بواسطة االعتمـادات ومحـصول              

 .الموارد المتأتية من بيع النشريات والمؤلفات أو من أي نشاط آخر يقوم به المركز
 

 البـاب الرابع
 أحكـام مختلفــة

 
 يتولى البحث والدراسات بالمركز إطارات عليا متحصلون على األقل على           -19الفصل  

 :اإلجازة في الحقوق أو العلوم السياسية أو االقتصادية أو غيرها من االختصاصات يكونون 
 عالي في حالة إلحاق من بين القضاة وإطارات اإلدارات العمومية أو من بين رجال التعليم ال-

  إطارات يتعاقد معهم المركز بصفة مستمرة أو عرضية-
 . إطارات أجانب يتعاقد معهم المركز للقيام بمهمة معينة-

 
 تقيم أعمال البحث والدراسات التي يقوم بها الباحثون بمختلف أصنافهم لجنة            -20الفصل  

 تسميتهم بمقتضى مقرر من وزيـر       علمية يرأسها المدير العام للمركز وتضم أربعة أعضاء تتم        
 .العدل

 .تتولى هذه اللجنة إبداء رأيها في عقود البحث والدراسات التي يبرمها المركز
 . دنانير عن كل حصة مداوالت6تسند ألعضاء هذه اللجنة 

 
 تسند إلطارات البحث والدراسات المباشرين بالمركز بصورة فعلية عـالوة           -21الفصل  

 . دينارا200اتهم في تاريخ تكليفهم منحة خاصة مقدارها الشهـري على مرتباتهم وامتياز
 

 يضبط تأجير أعمال الباحثين المتعاقدين على قاعدة الصفحة المطبوعة مـن            -22الفصل  
 : سطرا طبقا لما يلي 30 إلى 25

  دنانير8المقاالت التحليلية            
  دنانير7تأليف الكتب                 

  دنانير3              مراجعة الكتب 
  دنانير4ترجمة                       
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وال يمكن بالنسبة لنفس األعمال الجمع بين تطبيق هذا التأجير والتأجير المنصوص عليه             
 . من هذا األمر24 و23بالفصلين 

 
 يمكن أن يضبط تأجير أعمال الباحثين المتعاقدين بمقتضى إتفاقيات للقيـام            -23الفصل  

البحث والدراسات التي تستوجب التعمق في مواضيع معينة تدخل في نطاق مشموالت            بأعمال  
 .المركز

 .وتنص االتفاقية على مدة إنجاز هذه البحوث والدراسات
 

 وزراء العدل والمالية والتربية والعلوم مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هـذا             -24الفصل  
 .نسيةاألمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التو

 .1994 فيفري 31تونس في 
 زين العابدين بن علي                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


