
 

 ةالمتخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم االبتدائي ةقرار تسمية أعضاء الدوائر القضائي

 

المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف  2013ماي  2المؤرخ في  2013لسنة  13بعد اإلطالع على القانون األساسي عدد 

 .على القضاء العدلي

المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها  2013ديسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53وعلى القانون األساسي عدد 

 .منه 8وخاصة الفصل 

المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة اإلنتقالية  2014جوان  12المؤرخ في  2014لسنة  17وعلى القانون األساسي عدد 

 .2011فيفري  28و  2010ديسمبر  17ة بين وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتد

المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس األعلى  1967جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29وعلى القانون األساسي عدد 

 .للقضاء والقانون األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص المنقحة له

 2014لسنة  2887المتعلق بتنقيح األمر عدد  2014ديسمبر  29المؤرخ في  2014لسنة  4555وعلى األمر عدد 

والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة اإلنتقالية بالمحاكم اإلبتدائية المنتصبة  2014أوت  8المؤرخ في 

 .منه 2بمقار محاكم اإلستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وخاصة الفصل 

تسمية القضاة اآلتي ذكرهم بالدوائر الجنائية  2015نوفيمبر  13يئة الوقتية بجلستها العامة المنعقدة يوم قررت اله

 :المتخصصة في العدالة االنتقالية بالمحاكم اإلبتدائية التالية

 :تونس– 

 برئيس الدائرة: السيد رضا يعقو

 يالمستشارين السادة: محجوب الجبال

 جحسن حوي

 قسفيان بالصاد

 لة الجمألف

 :صفاقس– 

 رئيس الدائرة: السيد محمد بن عبدهللا

 كالمستشارين السادة: حسين الحاج مبار

 نعبد الكريم كمو

 ةأمير قوبع

 ينعمان يعقوب

 :قفصة– 

 ةرئيس الدائرة : السيد محمد بوزويتين

 يالمستشارين السيدين: رضوان الجر

 يخليفة العرضاو

 يالقاضيين السيدين: توفيق الزعنون

 ير غريبنزا

 :قابس– 

 يرئيس الدائرة : السيد محمد الكرا

 يالمستشارين السيدين: وليد صويع

 رهيثم بوبك

 يالقاضيين السيدين: نزار شلب

 يمراد القاسم

 :سوسة– 

 يرئيس الدائرة : السيد محمد لطفي النابل

 بالمستشارين السادة: بلقاسم الشاي

 رمحمد الصغي

 لنجالء بن جلو

 ةريم بن سالم



 فاالك– 

 يرئيس الدائرة : السيد فتحي الجمال

 يالمستشارين السادة: سنية موساو

 ينجالء عبروق

 يتونس الرطيب

 ةالقاضي السيد: مهدي بالحاج خليف

 :بنزرت– 

 ررئيس الدائرة : السيدة رفيعة نوا

 يالمستشارين السادة: نوفل البط

 يفتحي السعد

 يسهام العمدون

 يلطيفة الحمر

 :القصرين– 

 يرئيس الدائرة : السيد فريد النعيم

 بالمستشارين السادة: محمد محجو

 يالهانية همام

 يزياد المازن

 يالقاضية السيدة: رانيا مبارك

 :سيدي بوزيد– 

 يرئيس الدائرة : السيد عبد الحفيظ الطيوب

 يالمستشارين السادة: سفيان اليوسف

 ةنورة بوعواج

 رسعيد صف

 ىالقاضية السيدة: نجود موس
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