إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
ـ
عن فتح باب ال* شح لل* سيم بقائمة الخ اء العدلين
ُ
تعلم وزارة العدل أنه بمقت qrsقرار وزير العدل املؤرخ ي  6أوت  2019الصادر بالرائد الرسم
ُ
للجمهورية التونسية عدد  71لسنة  2019بتاريخ  3سبتم   2019فتح باب ال&شح لل&سيم
بالجدول "أ" وبالجدول "ب" من قائمة الخ اء العدلي6ن طبقا ألحكام الفصل ) 6جديد( من القانون
عدد  61لسنة  1993املؤرخ ي  23جوان  1993املتعلق بالخ اء العدلي6ن ،مثلما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون عدد  33لسنة  2010املؤرخ ي  21جوان  2010وذلك تبعا الحتياجات املحاكم
لإلختصاصات املنصوص عل{zا بقرار وزير العدل املشار إليه أعالﻩ.
شروط ال* سيم بقائمة الخ اء العدلين :
يجب أن تتوفر ي ّ
امل&شح لل&سيم بقائمة الخ اء العدلي6ن الشروط الواردة بالفصل6ن ) 4جديد(
و) 4مكرر( من القانون عدد  61لسنة  1993املؤرخ ي  23جوان  1993املتعلق بالخ اء
العدلي6ن ،كما ّ
تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  33لسنة  2010املؤرخ ي  21جوان .2010
الوثائق املطلوبة لتكوين ملف ال* شح :

*بالنسبة لل* سيم بالجدول "أ" :
ّ

مطلب ترشح يوجه إى اللجنة الوطنية املحدثة عى مستوى محكمة التعقيب.
• إذا كان امل* شح شخصا طبيعيا:
ّ
 ما يفيد ترسيمه بالجدول "ب" من قائمة الخ اء العدلي6ن ال` تم ضبطها وفق قرار وزيرالعدل املؤرخ ي  31أكتوبر .2018
ّ
 نسخة مشهود بمطابقzا لألصل من الشهادة الجامعية ي الاختصاص املطلوب تتضمنالد اسة ّ
ملدة ال تقل عن أربع سنوات تعليم عال نظام قديم أو ثالث سنوات تعليم عال ي
ر
نظام ٕالاجازة واملاجست 6والدكتوراﻩ
ّ
 -ما يفيد ممارسته الفعلية لالختبارات العدلية مدة خمس سنوات متتالية عoى ٔالاقل.
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• إذا كان امل* ّ شح ذاتا معنوية:
 مطلب ترشح مم qrsمن قبل املمثل القانوني للذات املعنوية يتضمن الاختصاص املرادال&شح له.
 مضمون من السجل الوط للمؤسسات لم يمض عoى تاريخ تسليمه ثالثة أشهر. نسخة مشهود بمطابقzا لألصل من نظامها ٔالاسا.rّ
 ما يفيد ممارسzا للنشاط ي الاختصاص املطلوب ال&سيم فيه ملدة ال تقل عن عشرسنوات.
معرف عليه بإمضاء ممثلها القانوني ّ
 تصريح عoى الشرف ّيصرح فيه أن الذات املعنوية ال
تمارس أي نشاط يتناى مع الاستقاللية الالزمة ملباشرة مأموريات اختبار عدي.
 قائمة ي ٕالامكانيات البشرية والتقنية الالزمة النجاز املأموريات املوكولة إل{zا. إدالء ّمسz6ا بجميع الوثائق املستوجبة ل&سيم ٔالاشخاص الطبيعي6ن بالجدول "ب".

*بالنسبة لل* سيم بالجدول "ب" :
ّ

مطلب ترشح يوجه إى اللجنة الجهوية املحدثة عى مستوى محكمة الاستئناف الراجعة لها
بالنظر املحكمة الابتدائية املرغوب ال* سيم بدائرMNا .
• إذا كان امل* ّ شح شخصا طبيعيا:
 مطلب ترشح يتضمن الاختصاص املراد ال&شح له واملحكمة الابتدائية ال` يرغب يال&سيم zا.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة حديثة العهد ي الجنسية. مضمون حديث من السجل العدي لم يمض عoى تاريخ تسليمه ثالثة أشهر . شهادة ي عدم التفليس. نسخة مشهود بمطابقzا لألصل من الشهادة العلمية أو التقنية املتحصل عل{zا من إحدىّ
مؤسسات التعليم العاي ي الاختصاص املطلوب مصحوبة بالنسبة إى الشهائد املسلمة
من الجامعات الخاصة أو الشهائد ٔالاجنبية بقرار معادلة .
 ما يثبت ممارسة املهنة أو النشاط ي الاختصاص املطلوب ال&سيم فيه مدة ال تقل عoىخمس سنوات بالنسبة إى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة إى غ6ﻩ.
معرف عليه باإلمضاء ّ
 تصريح عoى الشرف ّيصرح فيه امل&شح أنه ال يمارس أي نشاط
يتناى مع الاستقاللية الالزمة ملباشرة مأموريات اختبار عدي.
 شهادة إقامة بالبالد التونسية.ّ
 شهادة طبية حديثة مسلمة من طبيب صحة عمومية لم يمض عoى تاريخ تسليمها ثالثةّ
أشهر تثبت أن ّ
امل&شح قادر بدنيا وذهنيا عoى القيام بما يكلف به.
• إذا كان امل* شح ذاتا معنوية:
 مطلب ترشح مم qrsمن قبل املمثل القانوني للذات املعنوية يتضمن الاختصاص املرادال&شح له واملحكمة الابتدائية ال` يطلب ال&سيم بدائرz¥ا.
ّ
السجل الوط للمؤسسات لم يمض عoى تاريخ تسليمه ثالثة أشهر.
 مضمون من نسخة مشهود بمطابقzا لألصل من نظامها ٔالاسا.r2

 ما يفيد مما سzا للنشاط ي الاختصاص املطلوب ال&سيم فيه ّملدة ال تقل عن خمس
ر
سنوات.
معرف عليه بإمضاء ممثلها القانوني ّ
 تصريح عoى الشرف ّيصرح فيه أن الذات املعنوية ال
تمارس أي نشاط يتناى مع الاستقاللية الالزمة ملباشرة مأموريات اختبار عدي.
 قائمة ي ٕالامكانيات البشرية والتقنية الالزمة النجاز املأموريات املوكولة إل{zا. إدالء ّمسz6ا بجميع الوثائق املستوجبة لألشخاص الطبيعي6ن بالجدول "ب".

أجل إيداع مطالب ال* شح :
ُح ّدد أجل إيداع مطالب ال&سيم بشهرين بداية من  03سبتم  ،2019تاريخ نشر القرار بالرائد
ُ
الرسم للجمهورية التونسية وترفض مطالب ال&شح الواردة خارج ٔالاجل املذكور.
ُيعتمد ختم ٕالارسال بواسطة ال يد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط ،حسب الحالة ،للتثبت
من ٓالاجال.
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