
 

 

 يتعلق بالنظام االساسي الخـاص      1990 ديسمبر   03 مؤرخ في    1990 لسنة   2016أمر عدد    
 .بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة 

 
 إن رئيس الجمهورية،

 ،باقتراح من وزير أمالك الدولة
 

ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان       والمتعل 1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112بعد اإلطالع على القانون عدد      
 الدولة والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 والمتعلق بتمثيل الدولة والمنشـآت العموميـة ذات الصـبغة       1988 مارس   7 المؤرخ في    1988 لسنة   13وعلى القانون عدد    
  منه،14 و 13سائر المحاكم وخاصة الفصلين اإلدارية والمنشآت الخاضعة إلشراف الدولة لدى 

 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عـام          1988 فيفري   11 المؤرخ في    1988 لسنة   188وعلى األمر عدد    
وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشـروط                  

 اء من هذه الخطط الوظيفية،اإلعف
 والمتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولـة وخاصـة          1990 جوان   11 المؤرخ في    1990 لسنة   999وعلى األمر عدد    
 الفصل الثالث منه،
  والمتعلق بتنظيم وزارة أمالك الدولة،1990 جوان 18 المؤرخ في 1990 لسنة 1070وعلى األمر عدد 

 المالية،وعلى رأي وزير اإلقتصاد و
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 

 الباب األول
 أحكام عامة

 
 : يقوم سلك المستشارين المقررين-األولالفصل 

 . بدراسة ملفات القضايا وتهيئتها والتقرير فيها–أ 
 . وبتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لدى جميع المحاكم–ب 
اإلستشارات لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية فيما يتعلق باإلجراءات وخاصة في األطـوار             وباعداد األجوبة عن     –ج  

 .التي تسبق النزاعات عند اإلقتضاء
 . وبتسيير شؤون اإلدارات الجهوية لنزاعات الدولة عند اإلقتضاء–د  

 .ويخضع سلك المستشارين المقررين لإلشراف المباشر للمكلف العام بنزاعات الدولة
 
 يمكن ألعضاء سلك المستشارين المقررين الترافع لدى جميع المحاكم بموجب توكيل كتابي صادر عـن المكلـف                  – 2الفصل   

 .العام بنزاعات الدولة
 

 يتمتع أعضاء سلك المستشارين المقررين بحماية من كل التهديدات أو اإلعتداءات مهما كـان نوعهـا التـي قـد                     – 3الفصل  
 .مباشرة وظائفهم أو أثناءهايتعرضون لها بمناسبة 

 وعلى الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم من أجل ذلك في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات
  
 يلزم المستشارون المقررون بالحفاظ على السر المهني وعليهم اال  يعرضوا مصالح الدولة للخطر ويجب علـيهم                  – 4الفصل  

ن يتجنبوا القيام بأي عمل ولو بصفة استشارية لفائدة أي شخصي في نزاع مع اإلدارة أو المؤسسات والمنشـآت                   بالخصوص أ 
 .العمومية
  
 . يجب على المستشارين المقررين أن يتجنبوا كل عمل من شأنه المس من كرامة وظائفهم– 5الفصل 
  
ة ويقع ضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بقرار من وزيـر            يحمل المستشارون المقررون لدى الجلسات عالمة مميز       – 6الفصل  

 .أمالك الدولة
 
 
 
 



 

 

 الباب الثاني
 النظام األساسي ألعضاء سلك المستشارين المقررين

 
 : يشتمل سلك المستشارين المقررين على الرتب التالية – 7الفصل 

 
 الصنف الفرعي الصنف الرتب

 مستشار مقرر مساعد
 مستشار مقرر

 ئيسمستشار مقرر ر
 مستشار مقرر عام

 أ
 أ
 أ
 أ

 1أ
 1أ
 1أ
 1أ

 

تشتمل كل رتبة من رتب أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة علـى عـدد                  : )مكرر ( 7الفصل  )6(
 :الدرجات التالية

 .درجة) 16(ست عشرة : مستشار مقرر عام  -
 .درجة) 20(عشرون :مستشار مقرر رئيس  -
 .درجة) 23(رون ثالث وعش: مستشار مقرر -
 .درجة) 25(خمس وعشرون : مستشار مقرر مساعد  -

 .ويضبط بأمر تطابق درجات  هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشبكة األجور
 

 بالنسبة إلى رتبة مستشار مقرر مساعد       4 و   3 و 2تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجات         : )ثالثا ( -7الفصل  )7(
 .وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجاتبسنة واحدة، 

 .غير أنه بالنسبة إلى رتب مستشار مقرر ومستشار مقرر رئيس ومستشار مقرر عام ضبطت مدة التدرج بسنتين 
 

 القسم األول
 المستشارون المقررون المساعدون

 
ولة عن طريق التسمية المباشـرة      يقع انتداب المستشارين المقررين المساعدين لدى مصالح نزاعات الد         : )جديد ( 8الفصل  )1(

بعد النجاح في دورات خاصة تنظم في إطار المعهد األعلى للقضاء للناجحين في المناظرة بالمواد الكتابية والشفاهية المفتوحـة         
 سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام     ) 35(للمترشحين المتحصلين على األستاذية في الحقوق والبالغين من العمر خمسا وثالثين            

 المـؤرخ  1992 لسنة  1551 المتمم باألمر عدد     1982 سبتمبر   2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229األمر المشار إليه أعاله عدد      
 .1992 أوت 28في 

 .يتم ضبط برنامج هذه المناظرة وفتحها بمقتضى قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية
لدراسات واإلمتحانات المتعلق بتكوين الملحقـين القضـائيين بالمعهـد          ويخضع المستشارون المقررون المساعدون إلى نظام ا      

 .األعلى للقضاء
 

 .2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 ألغي بمقتضى األمر عدد – 9الفصل )8(
 

 :يخضع المستشار المقرر المساعد لتربص مدته سنة غايته ): جديد( 10الفصل )2(
التقنيات المهنية المرتبطة بالمهام الموكولة إليه حسب أحكام الفصل األول من األمـر              إعداده لممارسة خطته وتدريبه على       -

 .1990 ديسمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 2016المشار إليه أعاله عدد 
 . استكمال تكوينه ودعم مؤهالته المهنية-

 تنفيذه من قبل موظف يعينه المكلف العام        يؤطر المستشار المقرر المساعد خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة           
 .بنزاعات الدولة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصـلحة أو هيكـل                    
 .غير خاضع إلشرافه

د تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على المكلف العام بنزاعات الدولة                  وعن
تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سـلفه                    

 .التربصدون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية 
يتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهالت المهنية للمستشار المقـرر                    
المساعد المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التـربص يضـمنه                    

 .لتربصمالحظته وآرائه حول جميع مراحل ا



 

 

إلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم المستشار المقرر المساعد المتربص على ضوء التقريرالنهـائي للتـربص               وتبدي اللجنة ا  
مذيال بمالحظات المكلف العام بنزاعات الدولة ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني، ويبت وزير أمالك                  

 .الدولة والشؤون العقارية في الترسيم
 .التربص المشار إليه أعاله يتم إما ترسيم المستشار المقرر المساعد المتربص أو وضع حد النتدابهوبانتهاء مدة 

 .سنوات من تاريخ اإلنتداب فإنه يعتبر مترسما وجوبا) 4( وإذا لم يتم البت في ترسيمه بعد انتهاء أجل أربع 
 . المقرر لمدة تربصوال يخضع المستشار المقرر العام والمستشار المقرر الرئيس والمستشار

 .2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 ألغي بمقتضى األمر عدد - 11الفصل )9(
 

تقع تسمية المستشارين المقررين المساعدين المحرزين على شهادة ختم الـدروس بالمعهـد األعلـى                : )جديد (12الفصل  )3(
 .لعقاريةللقضاء بأمر بناءا على اقتراح منوزير أمالح الدولة والشؤون ا

 .تسند لهم رتبة وصالحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتعون بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذه الخطة الوظيفية
 

 القسم الثاني
 المستشارون المقررون

 
 : يقع إنتداب المستشارين المقررين لنزاعات الدولة حسب الشروط التالية –) جديد (13الفصل )13(

تسمية باإلختيار من بين المستشارين المقررين المساعدين لنزاعات الدولة والذين قضوا ثالث سنوات على               عن طريق ال   –  1
 .األقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة

 عن طريق المناظرة حسب الملفات وإختبار شفوي من بين الموظفين العموميين أو أعوان المنشآت العمومية المحـرزين                  – 2
ات المعمقة صادرة عن مؤسسة أو معهد للتعليم العالي العمومي في اإلختصاصـات القانونيـة أو شـهادة                  على شهادة الدراس  

معترف بمعادلتها رسميا في نفس اإلختصاصات والذين لهم خبرة ال تقل عن أربع سنوات بعد حصولهم على الشـهادة فـي                     
ن سنة في غرة جانفي من السـنة التـي تفـتح فيهـا              ميدان يتصل بالشؤون القانونية والذين ال يتجاوز عمرهم سبعة وثالثو         

 .المناظرة
 من هـذ    2ال يمكن أن يتجاوز عدد المستشارين المقررين لنزاعات الدولة المنتدبين عن طريق المناظرة المشار إليها بالفقرة                 

 .الفصل ، ثلث الخطط الشاغرة في رتبة مستشار مقرر لنزاعات الدولة في تاريخ فتح المناظرة
 من هذا الفصل وفتحها بمقتضى قرار مـن وزيـر أمـالك الدولـة               2ط برنامج المناظرة المنصوص  عليها بالفقرة        يتم ضب 

 .والشؤون العقارية 
 

يعاد ترتيب المشتشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث             ): جديد(14الفصل  )4(
 .رتب االساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ماكانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمةعشر أعاله في الدرجة الموافقة للم

غير أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن اإلمتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم                     
 .القديمة

 

 .2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 ألغي بمقتضى األمر عدد - 15الفصل )10(
 

 تقع تسمية المستشار المقرر بأمر بناء على اقتراح من وزير أمالك الدولة وتسند له رتبة وصالحيات كاهية مدير                   – 16الفصل  
 .إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذه الخطة الوظيفية

 
 القسم الثالث

 المستشارون المقررون الرؤساء
 

تسمية المستشارين المقررين الرؤساء باإلختيار من بين المستشارين المقررين الذين قضوا أربع سنوات على               تقع   – 17الفصل  
 .األقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة

ل ويمكن انتدابهم مباشرة من بين القضاة العدليين من الرتبة الثانية ومن بين المستشارين للمحكمة اإلدارية الذين لهم أقدمية ال تق                   
 .عن سنتين في أحدة هاتين الرتبتين

 

يعاد ترتيب المستشارين المقررين الرؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشـروط المنصـوص عليهـا             : )جديد ( 18الفصل  )5(
بالفصل السابع عشر أعاله في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضـعيتهم                   

 . مة القدي
غير أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن اإلمتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضـعيتهم             

 .القديمة



 

 

 .2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 ألغي بمقتضى األمر عدد - 19الفصل )11(
 

لى اقتراح من وزير أمالك الدولة وتسند له رتبـة وصـالحيات           تقع تسمية المستشار المقرر الرئيس بأمر بناء ع        – 20الفصل  
 .مدير إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذه الخطة الوظيفية

 
 القسم الرابع

 المستشارون المقررون العامون
 

رين الرؤساء الذين قضـوا أربـع        تقع تسمية المستشارين المقررين العامين باإلختيار من بين المستشارين المقر          – 21الفصل  
 .سنوات على األقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة

ويمكن انتدابهم مباشرة من بين المستشارين للمحكمة اإلدارية الذين لهم أقدية ال تقل عن أربع سنوات في رتبة مستشار أو من                     
 .بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة

 

 .2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919ى األمر عدد  ألغي بمقتض- 22الفصل )12(
 

 تقع تسمية المستشار المقرر العام بأمر بناء على اقتراح من وزير أمالك الدولة وتسند له رتبة وصالحيات مدير                   – 23الفصل  
 .عام إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذه الخطة الوظيفية

 
 القسم الخامس

 لف العام بنزاعات الدولةالمك
 

 . يشرف المكلف العام بنزاعات الدولة على مصالح هاته النزاعات – 24الفصل 
 

 تقع تسمية المكلف العام بنزاعات الدولة بأمر بناء على اقتراح من وزير أمالك الدولة مـن بـين المستشـارين                     – 25الفصل  
 .طارات الدولةالمقررين العامين أو ممن يعادلهم في الرتبة من بقية إ

 
 الباب الثالث
 احكام انتقالية

 
 المـؤرخ فــي   2000 لسـنة   919 ألغـيت بمقتـضى األمـر عــدد      32 و   31 و   30 و   29 و   28 و   27 و 26الفصول  

 . 2000 ماي 2
 

 . وزير أمالك الدولة مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية– 33الفصل 
 

 .1990 ديسمبر 3تونس في                                                                                       
 زين العابدين بن علي                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التناقيح 
 2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 تم إقرارها بمقتضى األمر عدد18-14-12-10-8وهي الفصل ) 5(إلى ) 1(من  -
 2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 ثالثا تمت إضافتها بمقتضى األمر عدد7 مكرر و7وهي الفصول ) 7(و) 6( -
 2000 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 919 تم إلغاؤها بمقتضى األمر عدد22-19-15-11-9وهي الفصول ) 12(إلى ) 8(من  -
 .1994 أوت 8 المؤرخ في 1994 لسنة 1702تم إقراراه بمقتضى األمر عدد:  جديد 13وهو الفصل ) 13(


