
  

يتعلق بتكوين تعاونيـة   )1(1996أفريل  15مؤرخ في  1996لسنة  30قانون عدد 
  القضاة

  
  باسم الشعب،

  وبعد موافقة مجلس النواب،
  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 

  
تعاونية "تتكون بمقتضى هذا القانون مؤسسة تعاون يطلق عليها إسم :  الفصـل األول 

القضاة النشيطون من السلك العدلي ومجلس الدولة، ويقع حجـز  ، ينخرط فيها وجوبا "القضاة
  .إلى التعاونية وتتولى اإلدارة دفع مبالغ اإلنخراط. مقدار إنخراطهم من مرتباتهم وأجورهم

ويمكن للقضاة المتقاعدين أن ينخرطوا إختياريا في التعاونية شريطة أن يقوموا بدفع 
بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى نظام قـانوني  مبالغ إشتراكاتهم وأن ال يكونوا منخرطين 

  .خاص بامتيازات أفضل من التي تسديها تعاونية القضاة
  

تهدف التعاونية الى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي أساسه التضـامن و  :  2الفصل 
التعاون لفائدة منخرطيها النشيطين و المتقاعدين و أزواجهم و أراملهم غير المنخـرطين فـي   

  .ة مماثلة        وأصولهم الذين هم في كفالتهم و أبنائهم الذين تجب النفقة عليهم هيئ
كما تهدف الى القيام بكل عمل يرمي الى النهوض بالجانب اإلجتمـاعي و الثقـافي   

  .لمنخرطيها 
  :و لهذا الغرض تتولى التعاونية 

ية و االقامة تسديد الكل أو البعض من مصاريف العالج الطبي أو العمليات الجراح-
بالمستشفيات والوالدة والدفن عند الوفاة وبصفة عامة المصاريف التـي ال يشـملها النظـام    

  .جاري به العمل، أو أي نظام قانوني اخر، المشترك الوجوبي للحيطة االجتماعية
ارجاع أو تسديد الكل أو البعض من المصاريف المدرسية كمصاريف االقامـة و  -

ومن مصاريف مشاركة المنخرطين و أبنائهم في المصائف و الرحالت و ، األدوات المدرسية
  .غيرها
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تضبط حقوق وواجبات المنخرطين و كـذلك كيفيـة إنخـراط القضـاة     :  3الفصل 
لي الذي تقع المصادقة عليه بقرار مشـترك مـن وزراء   المتقاعدين في التعاونية بالنظام الداخ
  .العدل والمالية والشؤون االجتماعية 

  
  

  .يدير التعاونية مجلس إدارة:  4الفصل 
  .ويضبط بأمر التنظيم اإلداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها

ن إشـتراكات  وتتمثل موارد التعاونية أساسا في مبالغ المقادير المحجوزة مباشرة بعنوا
وجوبية ومبالغ المقادير المدفوعة بعنوان إشتراكات من قبل المتقاعدين والمنح التي تـدفعها لهـا   

  .الدولة ومداخيل مكاسبها
ويمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا في نطاق التشريع الجاري بـه العمـل وبعـد    

  .ترخيص من وزير العدل
  .ورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمه

  
  .1996أفريل  15تونس في 

  
  زين العابدين بن علي

  
    

  


