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 مكتب األستاذ

 

 المحامي 

 مونفلوري تونس  1089شارع علي طراد  51

  0021671255910الفاكس  0021671255917الهاتف :                                    

 brajus2001@yahoo.frالبريد االلكتروني :                                             

 

نتشرف بعرض مشروع قانون اساسي للمهنة على السيد العميد و سائر هياكل وقواعد الهيئة الوطنية 

 للمحامين 

 بمهنة المحاماة مشروع قانون أساسي يتعلق 
 من الدستور  105و 102و49و27و  21نفس الديباجة  للمرسوم مع اضافة الفصول

 

 في مهنة المحاماة وأهدافها  الباب األّول:

وخاصة    المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الفصل األول:

و استقاللية  بادئ دولة القانون و المؤسسات الحريات العامة وحقوق االنسان و القضايا العادلة و م

 القضاء.

 يختص المحامي : الفصل الثاني : 

بنيابة األطراف و الدفاع عن مصالحهم لدى سائر المحاكم و الهيئات القضائية و االدارية و  -

 التاديبية و التعديلية و التحكيمية و أمام الضابطة العدلية .

 المحاضر .تحرير العقود و االتفاقات و  -

 تمثيل حرفائه أوالحضور معهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي للذوات المعنوية . -

 تقديم االستشارات القانونية وعمليات التدقيق القانوني  -

 و االختصاصات المذكورة حصرية عدا ما استثني بنص صريح .

 كما يمكن له : 

 و االئتمان و التصفية .القيام بالتحكيم و والوساطة والمصالحة  -

القيام بمهام عضوية مجالس اإلدارة او مجالس المراقبة في الشركات التجارية و المؤسسات  -

 العمومية .

 القيام بمهام الوكالة الرياضية او الفنية ووكالة الملكية االدبية و الفكرية او الصناعية. -

و التي يعترف التطبيق و القانون  حاميوبصفة عامة جميع األعمال التي ال تتعارض وطبيعة مهنة الم

 .المقارن للمحامي بها

 

 الفصل الثالث  : 

 يرسم بجدول المحامين من توفرت له الشروط التالية : 



 

2 

 ان يكون حامال للجنسية التونسية منذ خمس سنوات على االقل مع مراعاة االتفاقيات الدولية . -

 أربعين عاما على األكثر .سنة على األقل و  23ان يكون بالغا من العمر  -

 ان يكون مقيما بتراب الجمهورية التونسية لسنتين على االقل  قبل تقديم المطلب . -

ان يخضع لفحوصات طبية يضبطها قرار من مجلس الهيئة  تثبت قدرته الصحية و العقلية و  -

 النفسية على ممارسة مهنة المحاماة .

جريمة قصدية و لم يسبق تفليسه أو عزله ألسباب  ان يكون خاليا من السوابق العدلية من اجل -

 مخلة بالشرف ..

 ان يكون في وضعية مسوية امام الخدمة العسكرية االجبارية . -

ان ال يكون مرتبطا باية عالقة شغلية أو وظيفية و غير ممارس الي نشاط يتنافى و مهنة المحاماة  -

. 

سلمة من المعهد االعلى للمحاماة و يعفى ان يكون متحصال على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة م -

من شرط الحصول على هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق أو العلوم 

القانونية أو ما يقابلها من الشهائد االجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية و الذي له رتبة استاذ 

 تعليم عال محاضر في القانون .

ن أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى االستئناف لمدة ال تقل عن بشهادة مان يدلي  -

خمس سنوات تفيد بأنه يسمح له بالتمرين بمكتبه وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى 

رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى اإلشراف على تمرينه 

 .ام الداخلي لمهنة المحاماةوفق أحكام النظ

 لثبوتمعلل  ترسيم ة للمحامين باغلبية بسيطة  رفض ويمكن للهيئة لمجلس الهيئة الوطني

 تعارض تصرفات المترشح سابقا مع االهداف المبينة بالفصل االول . 

يجب على طالب الترسيم بجدول المحامين ان يتقدم في اجل سنة من تاريخ الفصل الثالث مكرر : 

 حصوله على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بمطلب ترسيم باسم عميد الهيئة الوطنية للمحامين .

يودع مطلب الترسيم بكتابة الفرع الجهوي المراد المباشرة بدائرته مصحوبا بالوثائق المطلوبة و التي 

وبتقرير  مفصل يضبط قائمتها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع احترام الشروط المذكورة اعاله  

عن حياة طالب الترسيم  الدراسية و المهنية وبما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة 

 . وما يثبت انتفاء أي عالقة شغلية تتنافى و ممارسة المهنة  الوطنية للمحامين

 يسلم كاتب الفرع الجهوي وصال في المطلب لطالب الترسيم .

 حال تسلمه من كتابة الفرع على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للبت فيه .يحال مطلب الترسيم 

 )اقتراح باب مستقل للمعهد (

 ال تغيير الفصل الرابع 

ـ يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية ويشتمل  5الفصل 

 : الجدول على ثالثة أجزاء

حسب  بكل قسم  أسماء المحامين المباشرين مع بيان تاريخ ترسيمهمـ الجزء األول ويحتوي على 

األقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات مهنية للمحاماة. وينقسم 

هذا الجزء بدوره إلى ثالثة أقسام : قسم أول يشمل المحامين لدى التعقيب، وقسم ثان يشمل المحامين 

 .ف وقسم ثالث يشمل المحامين المتمرنينلدى االستئنا

ـ الجزء الثاني ويحتوي على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء األول من جدول المحامين 

ر وال يمكن الترسيم سب أقدميتهم بالجزء األول المذكووالذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة ح
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 .مباشرة بهذا الجزء 

على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ إحالتهم على  ـ الجزء الثالث ويحتوي

 .التقاعد أو منحهم الصفة الشرفية

الجزء االربع : ويحتوي على قائمة الشركات المهنية المباشرة مع ذكر تسميتها و مقرها وشكلها   -

 قديها .و طبيعتها  و ممثلها القانوني و تاريخ انشائها و قائمة شركائها و متعا

يؤدي أمام محكمة االستئناف التي سينتصب يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن  ـ 6الفصل 

 : بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول في أجل ال يتجاوز الثالثة أشهر أداء اليمين اآلتية

مبادئ أقسم باهلل العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم "

  ."المحاماة وقيمها

وال يمكن للمحكوم لفائدته بالترسيم من اداء اليمين و المباشرة اال بعد ان يصبح الحكم القاضي 

بالترسيم باتا وبنفس االجال المذكورة بالفقرة االولى و التخلف عن اداء اليمين السباب غير 

 الترسيم . موضوعية و غير خارجة عن ارادة طالب الترسيم تحول دون اتمام

 في وضعيات المحامين     الباب الثالث 
 .ـ يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر 7الفصل 

 في المحامي المباشر   القسم األول

 

ـ المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما  8الفصل 

 .و يمكن ان يكون المحامي مباشرا بالخارج  قيبباالستئناف أو لدى التع

 

 أوال : في التمرين
 

يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على ـ  9الفصل 

لقانون االساسي و باداء اليمين على من هذا ا 3مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 

 .منه  6صل معنى الف

خالل   ثالثة االشهر الموالية لكل تخرج لدفعة من المعهد ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم 

 .االعلى للمحاماة  

ب وله رسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للت

 .ارجاء البت بقرار صريح لجلسة موالية ال يتجاوز تاريخها اجل الشهرين  

ضمنيا ال  رفضا المذكور او على قرار االرجاء  ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة

 .يمكن بعده النظر في مطلب الترسيم 

قانون من هذا ال 15ا ألحكام الفصل ـ تدوم مدة التمرين عاما واحدا. ويمكن التمديد فيها طبق 10الفصل 

االساسي و ال يمكن ان تتجاوز مدة التمرين في جميع الحاالت  الخمسة سنوات و بتجاوز تلك المدة يقع 

التنبيه على المحامي المتمرن و منحه اجل  شهرين الستكمال طلب ترسيمه باالستئناف و يحال على عدم 

 م باالستئناف او رفض ذلك المطلب المباشرة في صورة عدم تقديم مطلب الترسي

 .و يكون ذلك االجل ثالثة اشهر بالنسبة للوضعيات السابقة لصدور هذا القانون 

 .ـ يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص 11الفصل 

 ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن" كما يجب

  ."عليه أن ال يستعمل صفة محام إال متبوعة بكلمة "متمرن

يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص. لدى المحاكم والهيئات التي  ـ 12الفصل 

ال تكون فيها إنابة المحامي وجوبية. وفي ما عدا ذلك ال تجوز له النيابة والترافع إال باسم المحامي الذي 

ويسلم المحامي المشرف على التمرين  شهادة في الموافقة  دد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافههو بص
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 على كل قضية يباشرها المتمرن باسمه وتحت اشرافه .

 .النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين ى المحامي المتمرن ويحجر عل

مرن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر يجب على المحامي المت ـ 13الفصل 

 .جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة

ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب 

 .الزمالة

 ي الترسيم لدى االستئنافثانيا : ف

 

 : يشترط لترسيم المحامي لدى االستئناف ـ 14الفصل 

تفيد أنه أتم التمرين مع  او المحامين ان تعددوا  ـ اإلدالء بشهادة من المحامي المشرف على التمرين

 المتمرن أثناء مدة التمرين.  ملحوظاته حول اداء زميله 

 .لمحررة من قبله مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرينـ تقديم نماذج من التقارير والعرائض ا

في ما ال يقل عن عشرة  والحضورونشر مقاال قانونيا  ـ تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على األقل

 .محاضرات من محاضرات التمرين

ـ يقدم طالب الترسيم لدى االستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي المختص مطلبا كتابيا في الغرض  15لفصل ا

على من عضو مقرر باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك. وتقع إحالة مطلب الترسيم بعد دراسته 

شهرين مجلس الهيئة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف 

 .من تاريخ توصله بالملف. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا األجل رفضا

وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى االستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه 

 .رالمدة اإلضافية التي ال يمكن أن تتجاوز السنتين. ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرا

 .يباشر المحامي لدى االستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ـ  16الفصل 

 

 ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب
 

 : ـ يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب 17الفصل 

 .ـ أقدمية ال تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية لدى االستئناف

الصناعية والقانونية وأال يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس ـ التحلي باالستقامة والكفاءة 

 .سنوات السابقة لتقديم المطلب

ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي المختص باسم عميد المحامين 

، تقع إحالته على منشورين وما ال يقل عن مقالين قانونين  مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية

 .مجلس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه

ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة إعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص 

ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء  .عليها أعاله. وعلى المجلس البت فيه خالل شهرين من تاريخ اتصاله به

 .األجل رفضا هذا

 .وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل

 .بإقراره قضائيوال يمكن تجديد المطلب إال بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار 

 في المحامي غير المباشر القسم الثاني

 

ق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له ـ المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سب 18الفصل 

و ال يمكن الترسيم او الحكم بالترسيم مباشرة بجدول المحامين  طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته

 .غير المباشرين  
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 : ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة

 .لتنفيذ وذلك بعد ا أوال : عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثالثة أشهر سجنا

بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن  :ثانيا 

 .مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن باالستئناف أو التعقيب

ذلك  إذا كانر أو المعني باألم طلب مناستجابة ل بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص   ـ ثالثا :

  بصدد القيام بالخدمة الوطنية االخير 

إذا حصلت ظروف جديدة الحقة للترسيم أو تبين بعد   بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص  رابعا :

البحث أن المعني باألمر أصبح في إحدى الحاالت التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها 

 .قانون أحكام هذا ال طبق

إذا ارتكب المحامي أفعاال خطيرة من  خامسا : بقرار من مجلس الفرع في اطار تاديبي  كتدبير احترازي  

 .شأنها اإلضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب

أشهر. وينفذ قرار اإلحالة  وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في األصل في أجل ال يتجاوز ثالثة

 الى حين البت فيه من مجلس التاديب في اطار التعهد بالملف التاديبي االصلي . ة على عدم المباشر

بقرار من العميد، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثالثة أشهر من التنبيه عليه  : سادسا 

ن قرار اإلحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. ويكو

 .بهذه الفقرة معلال وينفذ بقطع النظر عن الطعن باالستئناف

و ال تمنع االحالة على عدم المباشرة من المسائلة التاديبية من اجل وقائع سابقة اكتشفت بعد االحالة او 

 ون االساسي .وقائع الحقة مخالفة الهداف المهنة على الفصل االول من القان

اريخ إعالمه على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من ت يحجرـ  19الفصل 

ة ويعتبرمجرد االعالم تنفيذ للقرار  و يعاقب على مخالفة قرار االحالة على عدم بالقرار بصفة قانوني

 .المباشرة ويكون التحيل في ذلك ظرف تشديد   

يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة او اكثر لجهوي المختص محاميا ويكلف رئيس الفرع ا

في تلك الصورة يكون  اإلحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين

 .المصفي متعهدا بملفات المحال بالشركة فقط ويمثله كشريك 

حكمة االستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى م

 .العام المذكور إعالم الوزير المكلف بالعدل بذلك

على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن  ـ 20الفصل 

 . عدم المباشرة يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار اإلحالة على

استئنافها قبل انقضاء أربعة  غير أنه ال يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب

 .ر ومع خالص العقوبة المالية ان وجدت أشه

وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خالل شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس 

األجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعالم العميد والوكيل العام لدى محكمة االستئناف بعد انقضاء هذا 

  .بالقرار المتخذ في المطلب

 في المحامي المتقاعد والشرفي القسم الثالث
 

ويمكن أن تسند  .يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين ـ 21الفصل 

المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة.  الصفة الشرفية للمحامي

 .ويقع إبالغ هذا القرار من قبل العميد إلى الوزير المكلف بالعدل وإلى المعني باألمر

 

 .ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة

 

  .العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت كما يمكنه حضور الجلسات
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و اليمكن مسالة المحامي المتقاعد او الشرفي اال اذا اتى تصرفات او سلوك مخالف الهداف المهنة كما 

هي مبينة بالفصل االول من هذا القانون االساسي وتاخذ العقوبة حصريا التصريح باللوم او التوبيخ او 

 سحب الصفة الشرفية   .

 في حقوق المحامي وواجباته   باب الرابعال

 

ال يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة  ـ 22الفصل 

 بالجمع لمن انتفع بنصوص خاصة تجيز ذلك .عرضية أو تعاقدية. ويسمح بصفة استثنائية 

 

تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا 

 .المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية

 

وإذا كلف المحامي من قبل الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول 

 .باشرةدون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقاللية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم الم

 

 : ـ ال يجوز الجمع بين مهنة المحاماة واألنشطة التالية 23الفصل 

 .ـ تعاطي التجارة بأنواعها

ه منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونـ المشاركة في برامج إعالمية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة 

هر و يمكن الحدهما دون  ترخيص من رئيس الفرع و مصادقة من العميد  تجدد دوريا كل ثالثة اش

الرجوع في قراره ان تبين له ان المشاركة تمس بمبدا نزاهة المنافسة بين المحامين او تشكل استجالبا 

 .للحرفاء او اسائت لسمعة المهنة 

ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه، 

 . دارةباستثناء رئاسة مجالس اإل

 .ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ال تتالءم مع مهنة المحاماة

ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس  ال يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب ـ 24الفصل 

 تكون طرفا فيها  لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضدها  أو يترافع .الجهوية أو المؤسسات العمومية

وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة 

 .بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر

بأحد أقسام الجزء األول من جدول يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين  ـ 25الفصل 

ادرتهم المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح اإلدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغ

ة كما يحجر عليهم نيابة تلك المصالح او المؤسسات العمومية التابعة لها و لو لمهامهم بالوظيفة العمومي

 .بواسطة و كذلك النيابة ضدها 

يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط  ـ 26الفصل 

 .مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالعدل

يباشر المحامي مهنته منفردا أو باالشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع  ـ 27الفصل 

 .للتشريع الجاري به العمل

ن او التي يختارها دها مجلس الهيئة الوطنية للمحاميفق الصيغ التي يحدويتم تأمين مسؤوليته المدنية و

 .المحامي او شركة المحاماة 

يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك ـ  28الفصل 

 .مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم

و مكاتب الشركات المهنية للمحامين الئقة بالمهنة ومن شأنها ـ يجب أن يكون مكتب المحامي أ 29الفصل 

 .ضمان المحافظة على السر المهني

ال يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو باالشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية 

 .إال في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين
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مهنية للمحامين إعالم العميد ورؤساء الفروع المختصة قبل القيام بأي ويجب على المحامي والشركات ال

 .تغيير لعناوين مكاتبهم

يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي  ـ 30الفصل 

يه موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عل

بالنظر. ويجب على هذا األخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعد سكوته 

 .بعد انقضاء هذا األجل ترخيصا

 .وإذا تعلق األمر بدعوى مستعجلة يكتفي بإعالم رئيس الفرع المذكور

 .خذة التأديبيةوإخالل المحامي بهذه اإلجراءات يعتبر مساسا بأخالقيات المهنة موجبا للمؤا

وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي 

المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل ال يتجاوز أسبوعا. وبانقضائه يمكن للمعني 

االستئناف التي بدائرتها مقر الفرع باألمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة 

 .وعلى رئيس محكمة االستئناف إعالم رئيس الفرع باسم المحامي المعين .المذكور

 .وتعلق اآلجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع األمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا

أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو  على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من ـ 31الفصل 

 .التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته

ال يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية  ـ 32الفصل 

دى فيه مساعدة ولو من قبيل االستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أب

 .رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها

 .كما ال يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة

ال يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو  ـ 33الفصل 

 .ه على ذلكمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوب

وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من 

 .له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل

 .وال يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية

ـ يتقيد المحامي، إذا قرر التخلي عن النيابة في قضية ما، بأحكام التخلي المنصوص عليها  34الفصل 

 .بمجلة المرافعات المدنية والتجارية

ـ إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من  35الفصل 

أن ينيب هؤالء غيره. ويقع إعالم المحكمة بذلك مع احترام حقوق  يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى

 .المحامي أو ورثته

على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه األكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول  ـ 36الفصل 

 .دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعالم رئيس الفرع الجهوي بذلك

يام بما تأكد من األعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد عدم قيامه ويجب في األثناء الق

 .بما ذكر إخالال منه بالواجبات المهنية

يستحق المحامي المنتدب في نطاق اإلعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة  ـ 37الفصل 

 .مجرد االستظهار بقرار التسخيريحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة ب

 .وللمحامي المنتدب بطريق اإلعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر

تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا باالعتماد على  ـ 38الفصل 

له والنتيجة التي ة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذطبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبر

مع مراعاة جداول االتعاب الدنيا الصادر عن الفروع الجهوية المختصة او قرار تحديد  أمكن له تحقيقه

 .االجور الصادر عن وزارة العدل بالنسبة لقضايا الدولة و المؤسسات العمومية 

يص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على ويمكن للطرفين كذلك االتفاق كتابة على تخص

 .بالمائة وأن ال تكون مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي ربعينأن ال تفوق تلك النسبة اال
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أو مقدارها أو ما  او االتعاب االضافية  ـ إذا وقع خالف بين المحامي ومنوبه في أصل األتعاب 39لفصل ا

بقي منها بالذمة، فلألحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا معلال في 

 .القانونمن هذا  38تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 

 .حاميويخضع القرار لإلكساء بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة االبتدائية التي بدائرتها مكتب الم

من هذا المرسوم ومجلة  71ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 .المرافعات المدنية والتجارية

وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل األحوال للتقدير من قبل رئيس الفرع الجهوي كلما تعلق األمر 

 .بمولى عليهم

كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك يستحق المحامي أتعابه  ـ 40الفصل 

بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما 

 .من تاريخ استحقاقه لها

نتيجة تتمتع أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على ما آل إلى منوبه  ـ 41الفصل 

 .الدعوى موضوع النيابة. وهذا االمتياز يلي في المرتبة االمتياز العام للخزينة

ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خالصه في أتعابه 

 .والمصاريف المبذولة منه

في ذلك ضمانا لحقوقه، على أن يتولى  كما يمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى

استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة االبتدائية المختصة في أجل أقصاه 

 .خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها

 وتكون اجال استبقاء وثائق الحرفاء  لدى المحامي ثالث سنوات .

ة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع األموال المستخلصة أو يجب على المحامي موافا ـ 42الفصل 

المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر عليه إيداعها لحسابهم بصندوق خاص 

 . تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر

 .ة بصورة قانونيةوللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل اإليداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدر

يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم االشتراك السنوي  ـ 43الفصل 

لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم االشتراك لصندوق الحيطة 

 .فع و يحدد الزيادة لكل معلوم مجلس الهيئة وتكون معاليم المحامي المباشر بالخارج ار والتقاعد للمحامين

وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة 

 . مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

ن ويكون المحامي عرضة لإلحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخالص بعد مضي ثالثة أشهر م

و ال تصح في تلك الصورة االحالة على عدم المباشرة اال بعد اعالم رئيس الفرع .بلوغ تلك الرسالة إليه

 الجهوي المختص .

تعرض لعقوبة  تاديبية وتخضع جميع األعمال واإلجراءات التي يقوم بها المحامي لطابع المحاماة وإال 

 .رة اخرى مالية وبطالن تلك االعمال ان كان يمكن القيام  بها م

 .وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زمالئه لى المحامي أن يباشر مهامه بنفسهع ـ 44الفصل 

وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين 

رع الجهوي المختص. ويتعين ولمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الف

كما يتعين على رئيس الفرع إعالم العميد والوكيل العام  .عليه إعالم منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه

 .بمحكمة االستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا األخير إعالم الوزير المكلف بالعدل

م ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه المحامي مسؤول طبقا ألحكام هذا المرسو ـ 45الفصل 

 .من األخطاء المهنية

إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعالم رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا.  - 46الفصل 

ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة االستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى 
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ض على انه يمكن للمحامي س الفرع المختص أو من ينيبه للغرموضوع التتبع بحضور رئيبحثه في 

كتابة في المخالفات و الجنح تتبعه  حسب االجراءات  المعني بالتتبع او رئيس الفرع الجهوي ان يطلب

 .الجزائية العادية  بعد موافقة المحامي المعني باالمر 

 .حالة التلبس وبعد إعالم رئيس الفرع الجهوي المختصوال يجوز تفتيش مكتب المحامي إال في 

 لتفتيش إال بحضور المحامي وقاضي وال تباشر أعمال ا

 

 .تحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. وال يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.

ى ملفات ووثائق مكتب و ال يمكن تنفيذ االحكام المدنية التي من شانها اجراء رفع او عقلة او وضع يد عل

 او شركة محاماة اال بحضور رئيس الفرع او من ينيبه ليتولى تامين تلك الوثائق .

 .وتسري هذه األحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها

وال يمكنه االطالع  .وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو األدلة التي يروم حجزها

 .فات أو وثائق ال صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزهاعلى مل

 

 .وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل اإلجراءات ما عدا سماع المحامي

ويتعين في جميع األحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا 

 .ريمةبحدود ما له ارتباط وثيق بالج

 .وتبطل جميع األعمال واإلجراءات المخالفة لما سبق بيانه

 

ال تترتب عن األعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو ـ  47الفصل 

 .بمناسبتها أية دعوى ضده

التأديبية   للمساءلةوال يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إال

ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب   .قانون االساسي وفق أحكام هذا ال

 .لالعتداء على قاض

 الباب الخامس

 

 في الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية القسم األول   في هياكل التسيير
 

تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبالد التونسية وتتمتع بالشخصية  ـ 49الفصل 

مجلس يترأسه عميد وتعقد  وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة  القانونية واالستقالل المالي ويديرها

 .ومقرها تونس العاصمةقانون االساسي جلساتها العامة طبق أحكام هذا ال

الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل  ويتركب مجلس

 .الجلسة العامة

ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولى رئيس الفرع 

 .الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية

 

رع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم يحدث ف ـ 50الفصل 

 . إحداث محكمة استئناف جديدة

وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة 

 .الفرع الثالثمائة

ين أكثر من ثالثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين ويرفع في عدد األعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحام

 .كلما فاق عدد المحامين األلفين

 .ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية



 

10 

 

يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ  ـ 51الفصل 

ية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس األحكام على رئيس الفرع الجلسة العامة االعتياد

 .والكاتب العام على النطاق الجهوي

اسبوعين قبل  رئيساالمترشحين لعمادة او لرئاسة الفرع  نتخب ي بة إلى الجلسة العامة االنتخابيةوبالنس

العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون يتولى تكوين مكتب لإلشراف على انتخاب  موعد الجلسة العامة 

و تنشر قائمة اعضاء المكتب اربعة ايام على اقصى تقدير  من انتخابهم  ذلك المكتب من غير المترشحين

و لجميع المترشحين االعتراض على اعضاء المكتب و تقديم قائمة مالحظيهم في اجل اقصاه ثالثة ايام 

ساعة من توصله به   24لعامة االنتخابية في االعتراض في اجل من الجلسة العامة   ويبت رئيس الجلسة ا

و للجلسات العامة المصادقة على أي اخالالت اجرائية  . ويكون األمر بالمثل بالنسبة النتخابات الفروع

 قبل االنتخابات .

ع التنبيه و لرئيس مكتب االقترا األقل من موعد االنتخابات علىيوم تتوقف الحملة االنتخابية وجوبا قبل 

 على المخالفين و اعالم عموم المحامين في صورة عدم االمتثال 

 يتولى رئيس مكتب االقتراع المنتخب :

 مواصلة االشراف على االعداد المادي للجلسة العامة االنتخابية  -

تلقي مشورع الئحة الجلسة العامة من الهيئة المتخلية حول واقع و تصورات المهنة مستقبال و  -

 التوصيات 

 التثبت في الجدول و االعتراضات المقدمة في شانه  -

 التثبت من قائمة المترشحين وملفاتهم  -

على االقل اعالم من لم  تتوفر فيه  شروط الترشح  بواسطة برقية الستكمال ملفه قبل خمسة ايام  -

قبل الجلسة العامة او رفض ترشحه بعد يومين من االعالم لم يقع استكمال ماهو مطلوب او 

ساعة  من تبلغه للقرار للرئيس االول للمحكمة  24توضيحه و لذلك االخير رفع طعن في ظرف 

عاء و يبت االدارية  و استدعاء رئيس الجلسة العامة للجلسة التي ال تنعقد في اليوم الموالي لالستد

الرئيس االول للمحكمة االدارية في الطعن اثر الجلسة التي ال يمكن تاخيرها و بالنسبة للفروع 

الجهوية خارج العاصمة يكون البت في الطعن في قرار رفض الترشح من اختصاص عميد 

 .المحامين بقرار معلل   

 : يلييشتمل جدول أعمال الجلسة العامة االعتيادية على ما  ـ 52الفصل 

ـ تقديم التقرير األدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على 

 .المصادقة

 .ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة

 .ـ مناقشة مسائل عامة عند االقتضاء مع بيان مواضيعها

التقاعد و الحيطة للمحامين مع احترام مبدا المصادقة على التقارير االدارية او المالية لصندوق  -

 السنوية و استثنائيا النظر في التقارير السابقة .

 المصادقة على الئحة الجلسة العامة  -

 .ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة

رها ثلث المحامين الذين لهم حق ـ تعتبر مداوالت الجلسة العامة صحيحة إذا حض 53الفصل 

 .التصويت

من هذا المرسوم، ويمكن أن تتضمن تحديد  51وتقع الدعوة لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 

الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا 

 .من هذا الفصلفي حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة األولى 

 .القانون من هذا  56وتتخذ مقرراتها باألغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 
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تعقد جلسات عامة خارقة للعادة بدعوة من العميد أو من رئيس الفرع إما بمبادرة من  ـ 54الفصل 

ادر عن أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي ص

المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان األمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو  عشر 

 .جهوية، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه

المحامين الذين لهم حق التصويت طبق  عشر وال تكون هذه الجلسات صحيحة إال إذا حضرها 

اراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات . وتتخذ قرقانون من هذا ال 53أحكام الفصل 

 .المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه باألغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت

وفي صورة تعذر حصول هذه األغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع 

 .يتجاوز الشهرالدعوة إلى انعقادها في أجل ال يقل عن خمسة عشر يوما وال 

يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعالم الوزير المكلف بالعدل  ـ 55الفصل 

 .والوكالء العامين لدى محاكم االستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع

 .ويتعين إعالم العميد بالمقررات الصادرة عن الجلسات العامة للفروع الجهوية

يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب  ـ 56صل الف

 .يوما على األقل ثالثين كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية االنتخابية ب

سنوات وال يترشح إلى عضوية مجلس الهيئة إال المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثالث 

 .على األقل

ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة ال تقل عن عشر سنوات ولم يسبق له أن 

و ليس ممن التحق بالمهنة بعد تقاعده او استقالته  من مهنة اخرى  و يكون تحمل نفس المسؤولية

 .ثر من مترشح مزكى من ثالثمائة محامي على االقل و ال يعتد بتزكية المحامي الذي زكى اك

ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة ال تقل عن خمس سنوات ولم يسبق له 

 .أن تحمل نفس المسؤولية

وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين منذ عام على األقل 

 .وبأغلبية األصوات

لجهوي إال من كان مرسما لدى االستئناف لمدة ال تقل عن وال يترشح إلى عضوية مجلس الفرع ا

 .خمس سنوات

من  49ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 

 .القانون هذا 

 .ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعل مخل بالشرف

انية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين النتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما وتعاد دورة ث

الدورة  في األصواتعلى األغلبية المطلقة. وال يترشح فيها إال العضوان المحرزان على أكثر 

 .األولى. ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع الجهوي من أحرز أكثر األصوات في الدورة الثانية

اء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية المنتخبون فهم المترشحون أما أعض

 .المحرزون على أكثر األصوات بالجلسة العامة خالل دورة واحدة

وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة بهذا الفصل، ويعّوض بصورة آلية بالعضو 

 .لم يفوزوا بالعضوية الحائز على أكثر األصوات من بين المترشحين الذين

ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع  ـ 57الفصل 

 .الجهوي لمدة نيابية محددة بثالثة أعوام

 .وال ينتخب العميد ورؤساء الفروع الجهوية إال لمدة نيابية واحدة

ند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في ويتحتم على العميد التفرغ الكلي لممارسة مهامه. وتس

 .افتتاح كل سنة قضائية

يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم  ـ 58الفصل 

كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية األعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب 

 .النظام الداخلي لمهنة المحاماة
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ـ تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة انتخابات جهوية  59فصل ال

النتخاب رئيس الفرع الجهوي وأعضاء مجلسه طبق الصيغ واإلجراءات المضبوطة النتخاب 

 .العميد وأعضاء مجلس الهيئة

ذا حدث من هذا المرسوم، تجرى انتخابات جزئية إ 56ـ مع مراعاة أحكام الفصل  60الفصل 

شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية للمدة المتبقية إذا لم تقل 

 .عن ستة أشهر

ويجب أن تتم االنتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة في 

مكن للمجلس الهيئة او وبانقضاء الستون يوما يأجل أقصاه ستون يوما من تاريخ حصول الشغور

الفرع الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة للمصادقة على عدم اجراء انتخابات و سد الشغور 

وفي  بالمترشح المحرز على اكثر االصوات من بين المترشحين الذين لم يقع انتخابهم  للعضوية 

 .ات جزئية صورة الرفض تتولى الجلسة العامة انتخاب رئيس مكتب اقتراع لتنظيم انتخاب

وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع 

 .وباألغلبية النسبية لتسديد الشغورعلني الجهوي أحد أعضائه باالقتراع ال

من هذا المرسوم عند تولي العمادة أو رئاسة  56وال يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 

 .الجهوي للمدة المتبقيةالفرع 

وعند تساوي األصوات التي يتحصل عليها المترشحون لإلنتخابات المبينة بهذا الفصل أو بالفصل 

 .يقدم المحامي األقدم في الترسيم لدى التعقيب. وعند التساوي يقدم األكبر سناهذا القانون من  59

إبالغ نتائج اإلنتخابات األصلية ـ يتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المنتخبان  61الفصل 

والجزئية وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس للوزير المكلف بالعدل وللرؤساء األول لمحكمة 

 .التعقيب ومحاكم االستئناف والوكالء العامين لديها في أجل ال يتجاوز أسبوعا

 : ـ يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي 62الفصل 

 الترسيم بجدول المحامين، اتخاذ قرارات -

 ،ونشر نسخة ورقية منه  كل مفتتح سنة قضائية  ضبط جدول المحامين -

 العفو،النظر في مطالب  -

 إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية واالجتماعية ألسرهم، -

 اإلحالة على التقاعد، -

 ء القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين،تقدير الجرايات الراجعة لألرامل واألبنا -

 إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين، -

النظر في االنخراط في االتحادات الدولية واإلقليمية للمحامين أو االنسحاب منها، واالشتراك  -

 باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام االتفاقيات معها،

 ستكمال الخبرة،تنظيم محاضرات التمرين والتكوين وا -

 .إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود -

وفي صورة التصويت يحتسب تصويت كل رئيس فرع على اساس صوت لكل خمسمائة محام 

ينتمي لذلك الفرع ويحتسب تصويت اعضاء الهيئة على اساس اعلى عدد اصوات لرئيس فرع 

 واحد .

الجهوية كل حسب مرجع نظره، وخاصة منها ما  تباشر مجالس الفروع المسائل  ـ  63الفصل 

 : يلي

 . ى عدم المباشرة واإلذن باستئنافهاإلحالة عل-

التصرف في المكاسب واإلعتمادات المخصصة لها وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية  -

 .للمحامين

 فقرة اخيرة . 64االحالة التاديبية على معنى الفصل  -

 : ـ يتولى العميد بالخصوص ما يلي 64الفصل 
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 تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية -

اإلشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى االنتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل  -

 و النظر في الطعون في قرارات رؤساء مكاتب االقتراع للجلسات العامة للفروع . بها

 اسة مجالس الهيئةرئ -

 رئاسة اللجنة المالية -

 إبرام العقود التي يرخص فيها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين -

 القانون من هذا اسادسا   18اإلحالة على عدم المباشرة طبقا ألحكام الفصل  -

اإلحالة على مجلس طلب  ويمكنه في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة 

. وفي هذه الحالة ال يحضر كل من العميد ورئيس الفرع أعمال مجلس من مجلس الفرع  ديبالتأ

 .التأديب الملتئم للغرض

 : يختص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بما يلي ـ 65الفصل 

 تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية -

 رئاسة مجلس الفرع -

 

 النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين -

 تسعير أجور المحامين -

 السهر على تصفية مكاتب المحامين -

 انتداب المحامين عند الحاجة -

 .كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو اإلعانة العدلية

 

، كل في حدود اختصاصه، 65و 64و 63و 62تتولى الهياكل المذكورة بالفصول  ـ 66الفصل 

مبادئ االستقامة واالعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها  إجراء المراقبة الحترام

 .شرف مهنة المحاماة

 

 في تأديب المحامين الباب السادس
 

 إجراءات التأديب القسم األول

 

الذي المباشر بصورة قانونية في البالد التونسية ولو عرضيا يؤاخذ تأديبيا المحامي  ـ 67الفصل 

أو يحط منها بسبب سلوكه فيها  او من أهدافها  يرتكب ما ينال من شرف المهنةيخل بواجباته أو 

 . أو سيرته خارجها

 يتكون مجلس التاديب : 

اربعة    اعضاء منتخبين من عموم المحامين  مرسمين بجدول التعقيب يخضعون لنفس شروط - 

 عضوية الهيئة 

ول االستئناف يخضعون لنفس شروط ثالثة اعضاء منتخبين من عموم المحامين  مرسمين بجد -

 عضوية الفرع

اربعة اعضاء منتخبين من مجلس الهيئة من بين اعضائها الذين ال يمكن لهم الترشح للهياكل في  -

 المدة النيابية اللموالية لعضوية مجلس التاديب .

ينتخب اعضاء مجلس التاديب في جلسة عامة انتخابية  بنفس االجراءات المقررة النتخاب 

 اعضاء مجلس الهيئة
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وينتخب اعضاء المجلس المنتخبين من بين اعضائه المرسمين بجدول التعقيب رئيسا من غير 

اعضاء الهيئة  و يعلم رئيس مكتب االقتراع العميد بنتيجة االنتخابات  وقائمة االعضاء المنتخبين 

 ستئناف بتونس .من مجلس الهيئة الذي يعلم بدوره وزير العدل و الوكيل العام لمحكمة اال

ل ويصدر ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على األق

و يمكن لرئيس الفرع الجهوي  تقديم تقرير او ايفاد محام للمرافعة عنه  قراراته بأغلبية األصوات

 .في الملفات التي احالها الفرع 

ف في النظر في ملفات المحامين و ال يشارك اعضاء المجلس المرسمين بجدول االستئنا

 المرسمين بجدول التعقيب اال اذا رسموا به الحقا .

 .مرجحا عند تساوي األصوات رئيسويكون صوت ال

 

 : ـ تسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية 68الفصل 

 العقوبات المالية -

 

 اإلنذار -

 

 التوبيخ -

 

 نافالحط من قسم التعقيب إلى االستئ -

 

 اإليقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة ال تتجاوز عامين -

 

 التشطيب على االسم من جدول المحامين لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات -

 

 محو االسم من الجدول بصفة نهائية -

المنع من الممارسة بالبالد التونسية بصفة مؤقتة او نهائية بالنسبة للمحامين المرسمين بهيئات  -

 و و الممارسين بصفة عرضية او بموجب اتفاقيات في تونس . اجنبية

ويجوز لمجلس التأديب اإلذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر اإليقاف المؤقت أو التشطيب أو 

 .المحو

دينار في صورة  100دينار في صورة االنذار  50وتكون العقوبات المالية  إن قررت في حدود : 

اإليقاف المؤقت عن دينار في صورة 1000ة الحط من القسم  دينار في صور 500التوبيخ 

التشطيب على االسم من جدول دينار في صورة  3000 ممارسة المهنة لمدة ال تتجاوز عامين

محو االسم من الجدول بصفة دينار في صورة 5000 المحامين لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات

 . نهائية

دينار عن  50ويمكن للمجلس في صورة السمسرة و استجالب الحرفاء اقرار عقوبة مالية قدرها 

كل ملف وقع دفع تسبقة فيه من المحامي للحريف او كل ملف وقعت النيابة فيه بالطرق المحظورة 

 وكذلك الشان بالنسبة لعدم وضع طابع المحاماة على اعمال المحامي . 

ما لم يباشر  بع التأديبي بمرور ثالثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفةيسقط حق التت ـ 69الفصل 

وفي هذه الصورة فإن التتبع  ما لم تكن لها صبغة الجناية أي من الهياكل اجراءات تتبع او 

التأديبي ومن أجلها يخضع آلجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة 

 .اإلجراءات الجزائية

إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة  ـ 70الفصل 
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. ويتولى هذا األخير سواء بناء على تلك  بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص

الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة االستئناف إجراء 

 .بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض األبحاث

وعلى المحامي المعني باألمر الجواب عن الشكاية في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ 

 .آخر إشعار له أثر كتابي بالملف

او يقرر  من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع ثالثة اشهرويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل قدره 

 ل الستكمال االبحاث او ظهور ادلة جديدة على ان ال يتجاوز التاخير ستة اشهر  تاخيرها بقرار معل

 .رمر في بحر أسبوع من تاريخ القرااأل مويعلم بذلك الوكيل العام المختص ومن يهمه

وللشاكي او الجهة الطالبة للتبع ان تطلب احالة الملف الى مجلس الفرع للنظر في االحالة اذا 

 ون البت في الملف .انقضت تلك االجال د

رئيس مجلس يتولى  قانون من هذا ال 70إذا تقررت اإلحالة طبق مقتضيات الفصل  ـ 71الفصل 

اتصاله بالملف التأديبي إعالم المحامي المعني باألمر بواسطة رسالة  التاديب او نائبه حال

عضو مقرر  مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام

 .لتلقي جوابه التاديب من أعضاء مجلس 

 

ويتولى العضو المقرر في بحر خمسة عشر يوما االطالع على الملف التأديبي وسماع المحامي 

 .الذي ينهيه بدوره إلى مجلس التأديب رئيس المجلسديم تقرير في نتيجة أعماله للالمحال وتق

النعقاد في أقرب جلسة ويستدعي لها المحامي دعوة مجلس التأديب إلى ا رئيس المجلسويتولى 

بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة و الفرع المعني باالمر  المحال ومحاميه 

 .بخمسة عشر يوما

ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب من اإلطالع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق 

لمحامي المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر المظروفة به. وإذا أمسك ا

 .والبت في الموضوع دون توقف على حضوره في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التعهد

مع  القانون وما بعده من هذا  67أحكام الفصل يتخذ مجلس التأديب قرار معلال طبق  ـ 72الفصل 

 .منه 18مراعاة ما جاء بالفصل 

المحامي  من العميد و توجيه نظير من القرار التأديبي إلى كلرئيس مجلس التاديب ويتعين على 

و طالبي  المعني باألمر والوكيل العام لدى محكمة االستئناف ورئيس الفرع الجهوي المختص

 .في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما االحالة ان وجدوا 

ة المكلفة بالعدل بذلك. وعلى هذه األخيرة أن تعلم به وعلى الوكيل العام المذكور إعالم الوزار

 .كافة المحاكم

 في وسائل الطعن  القسم الثاني
ـ يجوز الطعن باالستئناف في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن  73الفصل 

د من الوكيل العام لدى محكمة االستئناف التي يوجمن مجلس الهيئة او  رؤساء الفروع الجهوية

 .بدائرتها مقر الفرع ومن كل من له مصلحة في ذلك

يجوز الطعن باإلستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس  ـ 74الفصل 

الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات 

ومن الوكيل العام المختص  المحامين المباشرين ن مبتونس عقادها لدى محكمة االستئناف ان

 .قانون من هذا ال 75وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 

الوكيل العام  مجلس الهيئة او من  يجوز الطعن في كل القرارت التأديبية من  ـ 75الفصل 

ي ظرف شهر من أحد أصوله أو فروعه أو قرينه، وذلك ف المحامي المؤاخذ او باألمر أو نوالمعني

تاريخ اإلعالم بالقرار أو مضي األجل المحدد التخاذه. واالستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في 

 .القانون من هذا  68الصورة المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل 
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وتختص بالنظر في مطالب االستئناف دائرة بمحكمة االستئناف بتونس مكونة من محاميين اثنين 

في مفتتح كل سنة قضائية ويرأسها  مع معوضين لهما  مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ينتخبهما

و يشمل اختصاصها مقررات التاديب و الترسيم و التسعيرة و  لمحكمة االستئناف الرئيس األول

 جميع المقررا المطعون فيها على معنى هذا القانون .

مكلف بالعدل بالقرارات الصادرة عن محاكم ويتعين على الوكيل العام المختص إعالم الوزير ال

االستئناف وعن المحكمة اإلدارية. وعلى الوزارة المكلفة بالعدل إعالم كافة المحاكم بالقرارات 

 .التأديبية

يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة اإلدارية في القرارات االستئنافية التأديبية ـ  76لفصل ا

طرف المعني باألمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام الصادرة عن محكمة االستئناف من 

 .في أجل شهر من تاريخ اإلعالم بالقراراو احد اطراف القضية االستئنافية 

تتولى كتابة المحكمة اإلدارية توجيه مكتوب في ظرف أسبوع إلى محكمة االستئناف  ـ 77الفصل 

 .لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه

 .محكمة االستئناف إحالة الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل ال يتجاوز ستين يوماوعلى 

يتعين على العميد إعالم الوزارة المكلفة بالعدل بالقرارات الصادرة عن مجلس  ـ 78الفصل 

التأديب ومحكمة االستئناف والمحكمة اإلدارية. وعلى الوزارة إعالم كافة المحاكم بالقرارات 

 .التأديبية

 في العفو القسم الثالث

 

ـ يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا بعد قضاء نصف  79الفصل 

ك بعد اخذ راي الفرع الجهوي عقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلالعقوبة على األقل إعفاؤه من بقية ال

 .المختص 

ذي تقرر محو إسمه من الجدول أن يأذن بإعادة ترسيمه من كما يمكن له بناء على طلب من المحامي ال

 .بعد اخذ راي الفرع الجهوي المختص  جديد وذلك بعد مضي خمسة أعوام على األقل عن تاريخ المحو

 .ومجلس التاديب 

 

 في اللجنة المالية الباب السابع

 

ل مجلس الهيئة الوطنية تتولى لجنة مالية تتألف من العميد بوصفه رئيسا ومن أمين ما ـ 80الفصل 

 ورؤساء الفروع الجهوية بوصفهم أعضاء في مستهل السنة المالية تقدير اإلعتمادات الالزمة لكل فرع

. كما يمكنها مراجعة تلك اإلعتمادات خالل السنة مع مراعاة عدد منتسبي كل فرع و نقائصة المادية 

 .المالية بطلب من رئيس الفرع الذي يهمه األمر

 .لسنة المالية مع بداية السنة القضائيةوتبتدئ ا

 

 في نظام التقاعد  الباب الثامن

 

ال يتمتع بجراية التقاعد إال المحامون المرسمون بالجدول الذين باشروا فعال مهنتهم لدى  ـ 81الفصل 

المحاكم التونسية مدة ثالثين عاما. وتدخل في احتساب مدة المباشرة الفعلية الفترة التي قضاها المحامي 

 .في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية
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للمحامي الجمع بين جراية التقاعد المذكورة بالفقرة السابقة من هذا الفصل وأي منحة أو جراية  ويحق

 .أخرى

يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلية لمهنته مدة عشرين سنة  ـ 82الفصل 

زء واحد من ثالثين عن شرط أن يبلغ سن الستين. وفي هذه الحالة تحتسب جراية التقاعد على أساس ج

 .كل سنة عمل فعلي

وإذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدني ثابت جعله غير قادر على ممارسة مهنته، 

 .فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على التقاعد وجوبا، ويمنح حينئذ جراية تقاعد كاملة

فع للقرين الباقي على قيد الحياة واألبناء القصر جراية عند وفاة المحامي أثناء المباشرة، تد ـ 83الفصل 

 .كاملة، وفي صورة عدم وجدود أبناء يتمتع القرين بنصف الجراية. ويمكن تعديل هذه الجراية كل سنة

 

 في أحكام مختلفة الباب التاسع

 

نتحل صفة كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ي ـ 84الفصل 

أو يمارس المهام  أو يمارس اختصاص المحامي التونسي دون مراعاة االجراءات الواجبة   المحامي

 .من المجلة الجزائية 291يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل  قانونالموكولة إليه بموجب هذا ال

 

. وتستمر هياكل التسيير والتأديب بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ قانونتطبق أحكام هذا ال ـ 85الفصل 

 .المنتخبة قبل صدوره في مباشرة مهامها إلى حين انتهاء مدتها النيابية

 : تعتبر قرارات هياكل المحاماة مقررات ادارية . 86الفصل 
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