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تعلّق بضبط التنظيم اإلداري     1997 مارس   31 مؤرخ في    1997 لسنة   553أمر عدد   

  .والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها

  

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير العدل،

  

 1996 أفريـل     15 فـي      المـؤرخ  1996   لسنة  30   عدد   على القانون    اإلطالع  وبعد

   منه،4 للقضاة وخاصة الفصل  ة تعاوني  بتكوين والمتعلق  

   االجتماعية،  والشؤون  المالية  وزيري  رأي وعلى

   اإلدارية،  المحكمة  رأي وعلى

  :  نصه  اآلتي  األمر يصدر 

  الباب األول

  التنظيم اإلداري للتعـاونيـة

  

  :دير تعاونية القضاة مجلس إدارة يتركّب على النحو التالي -الفصل األول

  دولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين  وكيل ال-  

  رئيس     العامين لديه يعين بقرار من وزير العدل  

  عضوان         قاضيان من الرتبة الثالثة -  

  عضوان         قاضيان من الرتبة الثانية-  

  عضوان         قاضيان من الرتبة األولى-  

  وعض   قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول -  

  .عضو   قاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها األول-  

  . ويتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات

 ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه وخالل أول اجتماع له  نائبا للرئيس - 2الفصل 

  . وأمين مال ومساعدا له

ارة أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغيـر         حجر على أعضاء مجلس اإلد     - 3الفصل  

وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التّعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلـك                 

  .المصالح مخلّة باستقاللهم

وال يبرم أعضاء مجلس اإلدارة  أي التزام شخصي أو تضامني في نطـاق مباشـرتهم                

م  في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح وذلك بقرار مـن             ويمكن إعفاؤهم من مهامه   . ألعمالهم

  .وزير العدل
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 يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف النّقـل             - 4الفصل  

  .واإلقامة التي تنفق لفائدة التعاونية تسدد بعد اإلدالء  بما يثبتها

الثة أشهر وكلّما تقتضي     يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ث         - 5الفصل   

وتتّخذ المقررات بأغلبية أصوات الحاضـرين وفـي        . الحاجة ذلك أو بطلب من ثلث أعضائه      

  .صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا

  .ويشترط لصحة المداوالت حضور أغلبية أعضاء المجلس على األقل

 وكذلك من أي شخص     ويمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من الكاتب العام للتعاونية         

  .آخر مؤهل في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس إلبداء الرأي

  .وتضمن مداوالت المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وأحد أعضائه

  :  يتولى مجلس اإلدارة بالخصوص-6الفصل 

   إعداد  الميزانية،-

   األموال، تقرير استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال-

   بعث مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو ثقافية أو تربوية،-

   إسناد تسبقات مالية أو إعانات وذلك بصفة استثنائية،-

   قبول الهبات والوصايا المرخص فيها من وزير العدل،-

   ضبط  طرق إنتداب أعوان التعاونية وتأجيرهم،-

 على أن تقع المصادقة عليه بقرار مـشترك          إعداد  النّظام الداخلي للتعاونية أو تنقيحه       -

  .من وزراء العدل والمالية والشؤون اإلجتماعية

 يسهر الرئيس على حسن تسيير التعاونية، ويـرأس اجتماعـات مجلـس             - 7الفصل    

اإلدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحـاكم وفـي جميـع               

المدنية، ويتخذ كل المقررات األكيدة بتفويض مسبق من مجلس اإلدارة         األعمال المتعلقة بالحياة    

  . على أن يعلمه بها للموافقة عليها في أول إجتماع له

ويتولى أمين المال التأشير على جميع العقود ذات االنعكـاس المـالي المبرمـة باسـم                

  .التعاونية

   مـن   الـبعض  يمكن للرئيس أن يفوض بترخيص مـن مجلـس اإلدارة              -8الفصل    

  .صالحياته ألي عضو من أعضائه ما عدا أمين المال ومساعده

 يوقع رئيس مجلس اإلدارة وعند التعذر نائبه وكذلك أمـين المـال وعنـد               - 9الفصل  

التعذّر مساعده، جميع وثائق التعاونية وخاصة منها المتعلقة بعمليات البنوك من سحب لألموال             

  .خالصهاوالقيم والحواالت وقبولها وحجة 
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 يمكن أن تقع بطلب من رئيس مجلس اإلدارة  تسمية كاتب عام للتعاونية   - 10الفـصل   

يتولى مساعدته في متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتصرف العادي للتعاونية والحفـاظ علـى              

  .  وثائقها

  انـيالباب الث

  اونيـةالتنظيـم المالـي للتع

  

  :اسا على  تشتمل موارد التعاونية أس- 11الفصل 

 مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوان اشتراكات وجوبية من مرتبـات وأجـور             –أ  

  القضاة النشيطين،

 مبالغ المقادير المدفوعة بعنوان اشتراكات من قبـل القـضاة المتقاعـدين الـذين           -ب  

مـا لـم    ينخرطون اختياريا في التعاونية أو من قبل أصولهم أو أزواجهم المطلقين أو أراملهم              

  يتزوجوا من جديد،

   المنح التي تدفعها الدولة وتتحملها ميزانيتي الوزارة األولى ووزارة العدل في،-ج 

   مداخيل مكاسب التعاونية،-د 

   الهبات والوصايا التي رخّص للتعاونية في قبولها،-هـ 

 كّل الموارد األخرى الراجعة للتعاونية أو التي قد تخصص لها بمقتضى -و 

  .لتشريــع أو التراتيب الجاري بها العملا

  : تشتمل مصاريف التعاونية أساسا على- 12الفصل 

 المصاريف ذات الصبغة اإلجتماعية المنصوص عليها بالفقرتين األخيـرتين مـن             -أ  

    المشار إليه أعاله، 1996 أفريل 15 المؤرخ في 1996 لسنة 30 من القانون عدد 2الفصل 

  ة والتصرف، مصاريف اإلدار-ب 

  . المصاريف الطارئة-ج 

 تتولى مراقبة حسابات التعاونية لجنة تتركّب على األقـل مـن ثالثـة              - 13الفصـل  

أعضاء من بين المنخرطين غير األعضاء بمجلس اإلدارة يقع تعيينهم بقرار من وزيري العدل              

  .والمالية

  .قدم إلى وزير العدلوتتولى لجنة الرقابة إعداد تقرير سنوي في حسابات التعاونية ي
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  الباب الثــالث

  أحكـام مختلفـة

  

 ينتهي االنخراط اإلجباري عند تاريخ إحالة القاضي على التقاعـد حيـث             - 14الفصل  

واء للقاضي نفسـه أو لزوجــه     ممنوحة للمنتفع بأي عنوان كان س     يوضع حد للمخصصات ال   

 يرغب في مواصلة االنخراط اختياريـا       أو ألبنائه أو ألصوله ما لم يعلن القاضي المتقاعد أنه         

  .بالتعاونية مقابل دفع اشتراك يحدد مبلغه النظام الداخلي للتعاونية

 الذين تجـب      الذين هم في كفالته وأبناؤه       وينتفع من هذا االنخراط أيضا زوجه وأصوله      

 نظـام   النفقة عليهم وذلك شريطة أن ال يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى            

  .قانوني خاص بإمتيازات أفضل من التي تسديها تعاونية القضاة 

يواصل االنتفاع بالمخصصات الممنوحة من قبل التعاونيـة دون دفـع أي             -15الفصل  

اشتراك، األيتام القصر للمنخرطين المتوفين وذلك حتّى بلوغهم سن الرشـد أو بلـوغ سـن                

يواصلون دراستهم، شريطة أن ال يكونوا متمتعين       الخامسة والعشرين عاما إن كانوا ال يزالون        

في إطار تعاونية أخرى أو بمقتضى نظام قانوني خاص بإمتيازات أفضل من التـي تـسديها                

  .تعاونية القضاة

يمكن ألصول المنخرطين المتوفين وكذلك ألراملهم وأزواجهم المطلّقـين          - 16الفصل  

غبوِن في مواصلة االنخراط اختياريا بالتعاونية      منهم ما لم يتزوجوا من جديد أن يعلنوا أنهم ير         

مقابل دفع اشتراك يحدد مبلغه النظام الداخلي للتعاونية وذلك شريطة أن ال يكونوا منخـرطين               

بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى نظام قانوني خاص بإمتيازات أفضل من التـي تـسديها               

  .تعاونية القضاة 

 العدل والمالية والشؤون االجتماعية مكلّفون كـل         الوزير األول ووزراء   - 17الفصل  

  .فيما يهمه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  

  1997 مارس 31تونس في 

  زين العابدين بن علي

  
  
   
 

  

  


