
  
 
 
 

 
نظيم ق بضبط التّ  يتعلّ)1(2007 أكتوبر 31خ في  مؤّر2007 لسنة 2699عـدد أمر 

 .اإلداري والمالي للمعهد األعلى للمحاماة
 
 ة،  رئيس الجمهورّيإّن
 عليم العالي والبحث العلمي  من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التّقتراحإب

 كنولوجيا،والتّ
 

ق بإصدار  المتعل1973ّ ديسمبر 31خ في  المؤّر1973 لسنة 81الع على القانون عدد بعد اإلطّ
 لسنة 86ة القانون عدد مته وخاّصحته أو تّمي نقّصوص التّة، وعلى جميع النّة المحاسبة العمومّيمجلّ

 2006 ديسمبر25 المؤّرخ في 2006 لسنة 85عدد   والقانون1996 نوفمبر 6خ في  المؤّر1996
 ،2007نة المتعلّق بقانون المالّية لس
ق بتنظيم مهنة المحاماة  المتعل1989ّ سبتمبر 7خ في  المؤّر1989 لسنة 87وعلى القانون عدد 

 ،2006 ماي 15خ في  المؤّر2006 لسنة 30 تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد كما تّم
ق بضبط مشموالت  المتعل1974ّ نوفمبر 28خ في  المؤّر1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 

 ،وزارة العدل
ق بضبط شروط إسناد تعلّالم 1991 أفريل 10خ في  المؤّر1991 لسنة 517وعلى األمر عدد 

عليم العالي والبحث وشروط سات التّل ولكاتب الجامعات ومؤّسة لكاتب عام ولكاتب أّوالخطط الوظيفّي
نفي  جا8خ في  المؤّر2002 لسنة 24تمامه باألمر عدد إ تنقيحه واإلعفاء من هذه الخطط كما تّم

2002 ، 
لّق بتنظيم وزارة  المتع2001 ديسمبر 13خ في  المؤّر2001 لسنة 2872وعلى األمر عدد 

 التعليم العالي،
 المتعلّق بضبط نظام إسناد 2006 أفريل 24 المؤّرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عـدد 

 الخطط الوظيفّية باإلدارة المركزّية واإلعفاء منها،
 

 ـة،لّيوعلى رأي وزيـر الما
 ة،وعلى رأي المحكمة اإلدارّي
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 :هيصدر األمر اآلتي نّص
 

 .نظيم اإلداري والمالي للمعهد األعلى للمحاماةيضبط هذا األمر التّ -الفصل األول 
 

 البــاب األول
 نظيــم اإلداريالتّ

 

 :يشتمل المعهد األعلى للمحاماة على - 2الفصل 
  اإلدارة،-

  المجلس العلمي،-
 كوين،راسات والتّ إدارة الّد-

 ـة،الكتابة العاّم -
 .أديبمجلس التّ -

 

 لالقســم األّو
 اإلدارة

 

  بمقتضى  ن المحامين لدى التعقيب من بييعّين ر المعهد األعلى للمحاماة مدير يسّي-3الفصل 
 وذلك  باقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيامرأ

 .جديد سنوات قابلة للتّثة ثاللمّد
 

يمكن لمدير المعهد أن يبقى مباشرا لمهنة المحاماة وتصرف له منحة على معنى  -4الفصل 
 .ق بتنظيم مهنة المحاماة تضبط بأمر من القانون المتعل22ّالفقرة األولى من الفصل 

 

 ـانيالقســم الثّ
 المجلس العلمـي

 

 :اليحـو التّن على النّي يتكـّوي الذّجلـس العلميرأس مدير المعهد الم -5 الفصل
 .الثةتبة الثّنين عن وزارة العدل وحقوق اإلنسان ويكونان من قضاة الّرإثلين ممثّ -أ
 كنولوجيا ويكونان عليم العالي والبحث العلمي والتّثنين عن وزارة التّإلين  ممثّ-ب

  .ممن لهم رتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر

 .عقيبة للمحامين ويكونان من المحامين لدى التّثنين عن الهيئة الوطنّيإلين ممثّ -ج
 :عين كما يليدريـس بالمعهـد موّزلين عن إطـار التّة ممثّستّ -د 
 الثة ينتخبهما زمالؤهما تبة الثّثنين عن المدّرسين بالمعهد من قضاة الّرإلين  ممثّ-
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 ،فةين لهم هذه الّص   بالمعهد الذّ
 ثنين عن المدّرسين بالمعهد من المدّرسين الباحثين التّابعين للجامعات إلين مثّ م-

  ،فةين لهم هذه الّص   ينتخبهما زمالؤهما بالمعهد الذّ
 عقيب ينتخبهما سين بالمعهد من المحاميـن لدى التّثنين عن المدّرإلين  ممثّ-

 . فةين لهم هذه الّص   زمالؤهما بالمعهد الذّ
 أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التّعليم تتّم تسمية

 .جديدة ثالث سنوات قابلة للتّلمّدالعالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا وذلك 
 .ى الكاتب العام للمعهد األعلى للمحاماة كتابة المجلس العلميويتولّ

 

 : ينظر المجلس العلمي في-6الفصل 
 ة المعهد،زانّيمشروع مي  -
 كوين،دريس والتّهات في ميدان التّوّج التّ-
 راسات، برامج البحوث والّد-
 .ات التعاون مع المعهدفاقّيتّإ -

 .كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس
  

ا يرى رئيسه ضرورة  وكلّم على األقّلة كّل ثالثة أشهر يجتمع المجلس العلمي مّر-7الفصل 
 .لذلك

 .ة أعضائه بحضور أغلبّيظر في المسائل المعروضة عليه إالّال يمكن للمجلس العلمي النّ

ام الموالية مهما كان عدد ة أّيّسبعر النّصاب يجتمع المجلس خالل ال في صورة عدم توفّ
 .الحاضرين

ة أصوات األعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي األصوات المجلس العلمي رأيه بأغلبّي  يبدي
 .حائيس مرّجن صوت الّريكو

 شخص يرى فائدة في  كّل،ستشارّيإ  برأي،يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لحضور الجلسات
 .حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس

  

ام ه مدير المعهد خالل األّي تضّمن مداوالت المجلس العلمي بمحضر جلسة ويوّج-8الفصل 
عليم العالي ية إلنعقاد المجلس نظيرا منه إلى وزارة العدل وحقوق اإلنسان وإلى وزارة التّبعة الموالالّس

 .كنولوجياوالبحث العلمي والتّ
   

 بعد مداوالت المجلس العلمي نافذة المفعول إالّالقرارات المتّخذة بناء على  ال تعتبر -9الفصل 
 .كنولوجياعليم العالي والبحث العلمي والتّة التّالمصادقة عليها من وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزار
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يوما من تاريخ وصول المداوالت ) 15( خمسة عشريعتبر سكوت الوزارتين بعد مضّي
 .ة عليها من الوزارتين، مصادقة ضمنّيبط المركزي لكّلبة عنها، إلى مكتب الّضوالقرارات المترتّ

 ـالثالقســم الثّ
 كوينراسات والتّإدارة الّد

 

 :وين بـراسات والتكّ تكلّف إدارة الّد-10صل الف
 راسة وتطويره،رات لنظام الّد إعداد تصّو- 
 راسة وتأطير الّدارسين، متابعة إنجاز برامج الّد- 
 دريس،عاون في ميدان التّ متابعة برامج التّ- 
  ،قة بإثراء خبرة المحامين المباشرينقتراح البرامج المتعلّإ - 
قة ة والبرامج المتعلّصات التطبيقّيـة والترّبام الّدراسّينظيم الملتقيات واألّي متابعة حسن ت- 

 .بإثراء خبرة المحامين المباشرين
  

يتمتّع بالمنح واإلمتيازات المخّولة لمدير إدارة كوين مدير راسات والتّيسّير إدارة الّد -11الفصل 
عليم العالي دل وحقوق اإلنسان ووزير التّبمقتضى أمر بإقتراح من وزير الع تعيينه يتّمو مركزّية

 2006 لسنة 1245طبقا للشّروط المنصوص عليها باألمر عدد وذلك  كنولوجياوالبحث العلمي والتّ
 . المشار إليه أعاله2006 أفريل 24المؤّرخ في 

 

 ابعالقســم الـّر
 ــةالكتابــة العاّم

 

ل وكاتب  تعليم عال ويساعده كاتب أّوسةة كاتب عام لمؤّس يسّير الكتابة العاّم-12الفصل 
عليم العالي سة تعليم عال ويتّم تعيينهم بأمر بإقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التّمؤّس

 1991 أفريل 10خ في  المؤّر1991 لسنة 517كنولوجيا طبقا ألحكام األمر عدد والبحث العلمي والتّ
ل ولكاتب ة لكاتب عام ولكاتب أّوإسناد الخطط الوظيفّيق بضبط شروط المشار إليه أعاله والمتعلّ

 .عليم العالي والبحث وشروط اإلعفاء من هذه الخططسات التّالجامعات ومؤّس
 

ة ؤون اإلدارّيف في الشّيكلّف الكاتب العام للمعهد تحت سلطة مدير المعهد بالتصّر -13الفصل 
صات والملتقيات والمناظرات روس والترّبي للّدنظيم الماّدعلى حسن التّ هروالّس ة للمعهدوالمالّي
 . متحاناتواإل

 

 القسـم الخامــس
 أديـبمجلــس التّ
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اخلي ظام الّدراتيب الجاري بها العمل والنّحترام التّإارسين بالمعهد ّيجب على الد -14 الفصل
 اخلي،ظام الّديب أو النّراتمن تنسب إليه مخالفة هذه التّستماع إلى  بعد اإل،معهدالمدير للمعهد ويمكن ل

 .أديبوبيخ أو إحالته على مجلس التّتسليط عقوبتي اإلنذار أو التّ
 

 يمكن لمدير المعهد، إذا ما تقّرر إحالة الّدارس على مجلس التّأديب وبالنّظر إلى -15 الفصل
 هذه خطورة األفعال المرتكبة، منع الّدارس من دخول المعهد إلى حين إتّخاذ قرار في شأنه وفي

 . ينعقد المجلس في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ قرار منع الّدخول إلى المعهدالّصورة
 

 على األقّل من سبعة أّيام قبل أديبالتّمجلس  للمثول أمام  ارسستدعاء الّدإيتّم  –16 الفصل
 .نعقادهإتاريخ 
رسالة مضمونة الوصول مع واسطة  ب توجيهه لهأومباشرة للمعني   بصفةستدعاء اإلسليمتيتّم و 

 .اإلعالم بالبلوغ
 

ستدعائه للمثول إبمجّرد   وأخذ نسخة منهالع على ملفّه التأديبيطّاإل ارسيمكن للّد  –17 الفصل
  .أديبمجلس التّأمام 

 

 :اليحو التّعلى النّأديب مجلس التّ يتركّب  –18 الفصل
 

 رئيس:   مدير المعهد-
 عضو:  وينكراسات والتّ مدير الّد-

  عضو:    العام الكاتب -

 ال ـ المحارس الّداـ ينتمي إليهيالتّنة ارسين بنفس الّس عن الّدلممثّ -
 ظام  حسب تراتيب تضبط بالنّمنتخبا من قبلهم ويكون على المجلس   
 اخلي للمعهد                      الّد   

 
 عضو: 

 

  .لمجلسل ارمقّريكون الكاتب العام للمعهد و
 

 بحضور نصف  إالّيجتمعيجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، وال يمكن أن  -19 الفصل
 .أعضائه على األقّل

ام الموالية مهما كان عدد  في صورة عدم توفّر النّصاب يجتمع المجلس خالل الّسبعة أّي
 .الحاضرين

ورة تساوي  بأغلبّية أصوات األعضاء الحاضرين وفي صمجلس التأديب قراراته يتخذ 
 .األصوات يكون صوت الّرئيس مرّجحا
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ل تشكّال  أنّها ت األفعال أوتثب  إن لم ملفالحفظ يقّرر   أنأديبلتّ لمجلس ايمكن -20 الفصل
 :العقوبات اآلتيةيمكن للمجلس أن يسلّط في صورة خالف ذلك، و أخطاء تأديبّية

 ،اإلنذار -1
 ،وبيخالتّ -2
 ،جاوز شهراة ال تتت لمّد المؤقّفصلال -3
 .هائي النّفصلال -4
 بعد المصادقة عليها من وزير العدل وحقوق هائي نافذة المفعول إالّتصبح عقوبة الفصل النّ ال

كنولوجيا وفي صورة عدم المصادقة يمكن لهما أن عليم العالي والبحث العلمي والتّاإلنسان ووزير التّ
 .عقوبة من درجة دنيا أو إتّخاذ  الملف حفظرا يقّر

 

بواسطة رسالة له وّجه يأو  إلى المعني  مباشرة  التّأديبّيةيسلّم قرار العقوبة -21 الفصل
  .مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 انياب الثّالبــ
 نظيــم الماليالتّ

 

 :ن مداخيل المعهد من تتكّو-22الفصل 
 ولة، المنح المسندة من قبل الّد- 
  وخدمات المعهد،ة من أنشطة المداخيل المتأتّي- 
 راتيب الجاري بها العمل، شريع والتّ الهبات الممنوحة للمعهد طبقا للتّ- 
 . ترتيبيي تسند للمعهد بمقتضى قانون أو نّص المداخيل األخرى التّ- 
 

 : ن نفقات المعهد من تتكّو-23الفصل 
 ة للمعهد،ؤون اإلدارّيشّف في القة بالتصّرة والمتعلّـة والقاّربغة السنوّي الّدفوعات ذات الّص- 
 .ة للمعهدة واالستثنائّي  النفقات الوقتّي- 
 

ى مدير المعهد يتولّ مداخيل ونفقات المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومّية وتنجز -24الفصل 
 .رفاألمر بالقبض والّص

 

وجيا ووزير كنولعليم العالي والبحث العلمي والتّ وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير التّ-25الفصل 
 .ةة التونسّيسمي للجمهورّيائد الّري ينشر بالّر بتنفيذ هذا األمر الذّ،ه في ما يخّص كّل،ونة مكلفّالمالّي

 
 2007 أكتوبر 31تونس في 

                                                               زين العابدين بن علي


