
  
  
  
  

   يستفيدون من المساعدة القضائية ؟نمن هم األشخاص الذي
  

 المعنويـة التـي ال تـستهدف الـربح و ال تـسمح لهـم                األشخاص الطبيعية و    األشخاصهم   -
  . الدفاع عنها أو القضاء أماممواردهم بالمطالبة بحقوقهم 

 المطالبة بحقوقـه  وطني وال يسمح له موارده  ال اإلقليميم بصورة قانونية على      مق أجنبيكل   -
  . القضاء أمام
 الشروط عنـدما    يستوفون الذين ال    األشخاص إلىن منحها بصفة استثنائية     كيم : االستثناء* 

  . موضوع النزاع إلىتكون حالتهم جديدة باالهتمام بالنظر 
 

  ما هو نطاق منح المساعدة القضائية ؟
 و  اإلداريـة  العاديـة و     القضائية الجهات   أمام لكافة المنازعات المطروحة     بالنسبة  تمنح   -

  . التحفظية األعمال و الوالية اإلجراءات و األعمالجميع 
  

  ساعدة القضائية ؟مكيفية تشكيل مكاتب ال
   :على مستوى المحكمة* 

  .وكيل الجمهورية رئيسا  - 
 .قاضي يعين رئيس المحكمة عضوا   -         
 .ممثل منظمة المحامين عضوا  -         
 .للمحضرين عضوا الغرفة الجهوية ممثل   -         
 . عضوااإلقامة ممثل لرئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل  -         

  .مثل الخزينة العمومية عضوا  م-
  . الضرائب عضوا إدارة ممثل  -         
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  : اإلداريةعلى مستوى المجالس القضائية و المحاكم * 
  

  .النائب العام و محافظ الدولة حسب الحالة رئيسا  -
  عضوااإلدارية رئيس المحكمة أوتشار يعينه رئيس المجلس مس -
 .ممثل منظمة المحامين عضوا  -
 .ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا  -
 . عضوا اإلقامةممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل  -
 .ممثل الخزينة العمومية عضوا  -
 . الضرائب عضوا إدارةممثل  -

   :على مستوى المحكمة العليا*     
  

  . النائب العام رئيسا-
  . مستشار يعينه الرئيس لدى المحكمة العليا -
  . ممثل منظمة المحامين معتمد لدى المحكمة العليا -
  . ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين -
  . ممثل الخزينة العمومية عضوا -
  . الضرائب عضوا إدارة ممثل -

  
  :على مستوى مجلس الدولة *    
  

  .لة رئيسا محافظ الدو -           
 .مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة  -                          
 .ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة  -                            
   .ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين -                           
 .ا  ممثل الخزينة العمومية عضو-                            
  . الضرائب إدارةممثل  -                            

 



  : التنازععلى مستوى محكمة * 
  

  .محافظ الدولة رئيسا  -                         
 .مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع  -                         
 .ممثل منظمة المحامين  -                         

  .ممثل الخزينة العمومية عضوا -                         
  . الضرائب عضوا إدارةممثل  -                        

 
  كيف يمكن منح المساعدة القضائية في الحاالت المستعجلة  ؟

  
 محافظ أو النائب العام أويمكن منح المساعدة القضائية من طرف وكيل الجمهورية  -

لمكتب الذي يقضي ل إلى جلسة اقرب في األمررفع  يأنالدولة بصفة مستعجلة يشرط 
  . سحبها أوك المساعدة  على تلباإلبقاء

  
  هي الوثائق الالزمة لتدعيم الطلب ؟  توجه طلبات المساعدة القضائية و ماأين إلى

  
 و تودع  ,توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص -

  :لدى مكتب األمانة الدائمة مقابل وصل و يجب أن يكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية
  . و التنفيذ المراد مباشرتهألوالئيعرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل  -
  . عدم فرض الضريبة أومستخرج من جدول الضرائب  -
لمجلس الشعبي رئيس اريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف  تص-

  .البلدي لمحل إقامته
  ؟ المكتبتقراراهل يمكن الطعن في 

  
 المكتب بأي طريقة من طرف الطعن غير أنها قابلة للتظلم تمكن الطعن في قرارايال 

  . أيام من تاريخ التبليغ10أمام نفس المكتب في أجل 
  



   ؟ االختصاصبعدم ر المساعدة القضائية الممنوحة أمام جهة قضائية قضت يهو مص ما
  

 القضائية بعدم االختصاص و ترتب ةالمساعد حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها إذا
 تبقى االستفادة من المساعدة القضائية أخرى جهة قضائية إلى القضية إحالةهذا الحكم 

   .األخيرة هذه الجهة القضائية أمامقائمة 
  

 المحاكم أو المجالس القضائية أو المحاكم مامأما هو نطاق المساعدة القضائية الممنوحة 
  و االستئناف ؟أ في حالة الطعن اإلدارية

  
يبقى الشخص الذي منحت له المساعدة القضائية أمام جهات قضائية مستفيدا منها في حالة 

  .ع  مجلس الدولة او المحكمة التناز أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أواالستئناف
  

  ت التي يمكن فيها منح المساعدة القضائية بصفة تلقائية ؟ما هي الحاال
   :اآلتيةيتم تعيين محامي تلقائيا في الحاالت 

  
   األحداث قاضي أماملجميع القصر الماثلين  -
 المحكمة التي أو قاضي التحقيق أمامالمتهم الذي يطلبها  -

 تفصل في المواد الجنح 
ئية بالمحكمة العليا  الغرفة الجناأمام طلبها إذاطاعن بالنقض لل -

  سنوات05عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه 
 . تأثر على دفاعه أن كان المتهم مصاب بعاهة من شأنها إذا -
 . محكمة الجنايات أمامللمتهم الذي يطلبها  -
  

  ما هي الحاالت التي تمنح فيها المساعدة القضائية بقوة القانون ؟
  .تزوجاتالمرامل و بنات الشهداء الغير أ -
 .معطوبي الحرب  -
  في الخصومة األطرافالقصر  -



 المدعي في مادة النفقة  -
  في مادة الحضانة األم -
  المهنية و إلىاألمراض أولعمل ، العمال في مادة حوادث ا -

 .ذوي حقوقهم 
 . باألعضاء أوألشخاص با ار تجاالضحايا  -
 ضحايا تهريب المهاجرين  -
 المعوقين  -

 رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا إلىطلب ي هذه الحالة نوجه ال  ف-
  . عليها المنصوصات ـ الصفإلحدىبالوثائق المبينة 

  .طراف  األة أيام بدون دعو8و يصدر المكتب قراره خالل   -
  

   المساعدة القضائية ؟إطار المقدمة في األتعابما هي الجهة التي تتكفل بدفع 
  

ائية على عاتق الخزينة  المساعدة القضرإطا المقدمة في األتعاب   تكون 
 .العمومية


