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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 العاملين القضاة لفائدة التعويض كيفية شروط بضبط يتعلق 2019 أوت 5 في مؤرخ 2019 لسنة 654 عدد حكومي أمر
 16 في المؤرخ 2016 لسنة 5 عدد للقانون تطبيقا العدلي الصنف من بالمحاكم والمباشرين العادية عملهم أوقات خارج
 الجزائية اإلجراءات مجلة أحكام بعض وإتمام بتنقيح المتعلق 2016 فيفري

 

 الحكومة، رئيس إن

 العدل، وزير من باقتراح

 الدستور، على االّطالع بعد

 والقانون للقضاء علىاأل والمجلس القضاء بنظام المتعلق 1967 جويلية 14 في المؤرخ 1967 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 أفريل 28 في المؤرخ 2016 لسنة 34 عدد األساسي القانون وخاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى للقضاة األساسي
2016، 

 التي النصوص جميع وعلى 1968 جويلية 24 في المؤرخ 1968 لسنة 23 عدد بالقانون الصادرة الجزائية اإلجراءات مجلة وعلى
  ،2016 فيفري 16 في المؤرخ 2016 لسنة 5 عدد القانون وخاصة تّممتها أو نقحتها

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تّممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 قيد على وللباقين للتقاعد والعسكرية المدنيّة الجرايات بنظام المتعلق 1985 مارس 5 في المؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون وعلى
 جوان 4 في المؤرخ 2011 لسنة 48 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومي، القطاع في الحياة

2011، 

 العدلي، الصنف من القضاة يمارسها التي الوظائف بضبط المتعلق 1973 سبتمبر 21 في المؤرخ 1973 لسنة 436 عدد األمر وعلى
 ،2009 جويلية 20 في لمؤرخا 2009 لسنة 2196 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 الصنف من القضاة لفائدة واالمتيازات المنح بعض بإسناد المتعلق 2004 سبتمبر 18 في المؤرخ 2004 لسنة 2207 عدد األمر وعلى
 ،2006 ماي 22 في المؤرخ 2006 لسنة 1379 عدد باألمر إتمامه تم كما العدلي،

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العدل، وزارة بتنظيم المتعلق 2010 ديسمبر 1 في المؤرخ 2010 لسنة 3152 عدد األمر وعلى
 ،2018 أفريل 6 في المؤرخ 2018 لسنة 334 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته

 والجماعات الدولة ألعوان عطلة تخول التي األعياد أيام بضبط المتعلق 2011 مارس 26 في المؤرخ 2011 لسنة 317 عدد األمر وعلى
  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 المحلية والجماعات الدولة أعوان عمل وأيام أوقات بتوزيع المتعلق 2012 سبتمبر 14 في المؤرخ 2012 لسنة 1710 عدد األمر وعلى
 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى

 بالحكومة، عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد الرئاسي األمر وعلى

 بالحكومة، عضو بتسمية المتعلق 2018 جويلية 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69 عدد الرئاسي األمر علىو

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلّق 2018 نوفمبر 14 في المؤّرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 واألعياد اآلحاد وأيام وبالليل العادية عملهم أوقات خارج العمل استمرارية تأمين العدلي الصنف من القضاة على يتعيّن – األول الفصل
 مجلة أحكام بعض وإتمام بتنقيح المتعلق 2016 فيفري 16 في المؤرخ 2016 لسنة 5 عدد القانون تنفيذ إطار في الرسمية والعطل

 .تعويضية عطلة مقابل ذلك تعذر وإن اإلضافية األعباء منحة مقابل الجزائية اإلجراءات

 العدلي الصنف من بالمحاكم الرسمية والعطل واألعياد اآلحاد وأيام وبالليل اإلداري الوقت خارج العمل استمرارية تأمين يتمّ  – 2 الفصل
 .العدلية المصالح مدير العام الدولة وكيل عليه ويصادق شهريا المعنية المحكمة على المشرفون يعّده استمرار لجدول وفقا

 المعنية المحكمة على المشرفون ويتولى ومدتها االستمرار وأيام باالستمرار المكلفين للقضاة االسمية القائمة االستمرار جدول ويتضمن
 .تطبيقه على والحرص الجدول بذلك المعنيين القضاة إعالم
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

 األعباء منحة" تسمى منحة الحكومي األمر هذا معنى على االستمرار حصص يؤمنون الذين العدلي الصنف من القضاة تقاضىي – 3 الفصل
 .دينار( 200) مائتي مقدارها يبلغ" اإلضافية

 .استمرار ساعة( 18) عشر ثمانية المقدار هذا ويغطي

  :كاآلتي ذلك عن تقل أو تفوق التي االستمرار ساعات احتساب ويتم

 االستمرار لساعات الفعلي العدد  xاالستمرار حصة مقدار

18 

 ورأس االجتماعية والحيطة التقاعد نظام في المساهمة بعنوان والحجز الدخل على للضريبة" اإلضافية األعباء" منحة تخضع – 4 الفصل
 .العمل بها الجاري للتراتيب طبقا الوفاة عند المال

 اإلمكانيات حدود في وذلك تعويضية عطلة تسند ،"اإلضافية األعباء" منحة صرف فيها يتعذر التي االستثنائية الحاالت في – 5 الفصل
 .المعنية للمحكمة المتاحة البشرية والموارد المادية

 األمر هذا أحكام معنى على االستمرار يؤمنون الذين القضاة ذمة على يضعوا أن المعنية المحكمة على المشرفين على يجب – 6 الفصل
 .االستمرار فترة خالل بمباشرتهم المتعلقة والمالحظات المعطيات جميع به تدون" االستمرار سجل" يسمى مرقما سجال الحكومي

 المعنية المحكمة على المشرفين قبل من عليه والمؤشر لالستمرار المؤمنين القضاة قبل من الممضى االستمرار سجل االعتبار بعين ويؤخذ
 .التعويضية والعطلة اإلضافية األعباء منحة وإسناد احتساب في

 في األولى المعطيات اعتماد يتمّ  االستمرار، بجدول الواردة تلك مع االستمرار بسجل المدونة المعطيات بين تعارض وجود صورة وفي
 .الذكر

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخّصه، فيما كل مكلّفان، المالية ووزير العدل وزير – 7 الفصل

 .2019 أوت 5 في تونس

 


