بلدية الزارات

إعالن استشارة عدد44 :
تكليف محامي أو شركة مهنية للمحاماة لنيابة
"بلدية الزارات" لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية
والتحكيمية واإلدارية والتعديلية
لمدة ثالث( )3سنوات
تعتزم بلدية الزارات اختيار ( )01محامي مباشر أو شركة مهنية للمحاماة من بين المرسمين
بجدول المحامين لنيابتها لمدة ثالث سنوات بداية من سنة  2020والقيام بجميع اإلجراءات القانونية
في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية وفق ما تقتضيه
األحكام ا لتشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية والمدنية والعسكرية والتجارية
والجبائية والجزائية والتحكيم.
يمكن المشاركة في االستشارة:
 المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:
 االستئناف التعقيب الشركات المهنية للمحاماة:
والذين ال يوجدون في إحدى حاالت عدم المباشرة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
وخاصة منه الفصل  18من المرسوم عدد  79لسنة  2011في  20أوت  2011المتعلق بتنظيم مهنة
المحاماة.
وال يجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعرضوا لإليقاف عن المباشرة
بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلي بالنفاذ العاجل ما لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة المختصة خالل
الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض.

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المباشرة المنصوص عليها
بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي نشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة
المباشرة بين المحامي والبلدية.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على
الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
بإمكان أصحاب المهنة المنتمين إلى هيئة المحاماة بالبالد التونسية والراغبين في المشاركة اإلتصال
باإلدارة البلدية خالل التوقيت اإلداري لسحب ملف اإلستشارة .ترسل العروض في ظرف مغلق
عليه عبارة:
" ال يفتح – استشارة عدد  44متعلق بتكليف محام إلنابة بلدية الزارات"
على العنوان التالي:بلدية الزارات – شارع البيئة الزارات 6026
ويحتوي على (العرض المالي ووثيقة التعهد -عقد النيابة مؤشر عليه -بطاقة اإلرشادات -تصريح
على الشرف في عدم التأثير )
إلى بلدية الزارات عن طريق البريد المضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع (يقع االعتماد
على ختم مكتب الضبط المركزي (بلدية الزارات) أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لبلدية
الزارات مقابل وصل إيداع .
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  2020/11/15على الساعة العاشرة صباحا.

رئيس البلدية
عبد السالم الدحماني

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قابس
بلدية الزارات

العرض المالي
احملكمة

األتعاب بدون اعتبار

نوع القضية

األداء على القيمة املضافة
محكمة الناحية

محكمة ابتدائية

محكمة استئناف

محكمة التعقيب
المحكمة العقارية

المحكمة اإلدارية

مدني  /جزائي
إذن على عريضة /أمر بالدفع
استعجالي
مدني/تجاري/جبائي
استئناف ناحية مدني/جناحي/ضمان اجتماعي
جناحي/تحقيق(المحاكم العدلية والعسكرية)
جنائي(المحاكم العدلية والعسكرية)
إذن على عريضة/أمر بالدفع
شغلي/ضمان اجتماعي/استعجالي
مدني/تجاري/جبائي
جناحي/اتهام (/المحاكم العدلية والعسكرية)
إيقاف تنفيذ/شغلي/استعجالي
جنائي(المحاكم العدلية والعسكرية)
كل اإلنابات
التحيين والتسجيل
كل اإلنابات األخرى
ابتدائي
استئناف
تعقيب
استعجالي وتوقيف التنفيذ
الجملـــــة:
اإلمضاء مع التأشيرة (وضع الطابع)

تعهد
وثيقة ال ّ
 إني الممضي أسفله.................................................................................. المتصرف باسم ولحساب.........................................................................: المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد................................................... :المعين محل مخابرته بـ(ذكر العنوان بالكامل)..........................................................
ّ
 بصفتي ........................................................................................ :المكونة لملف اإلستشارة المتعّلقة بإنابة المحامي لفائدة بلدية ال ازرات
وبعد االطالع على جميع الوثائق و ّ
(عقد النيابة –التعهد -تصريح على الشرف في عدم التأثير -بطاقة إرشادات)
وبعد أن ق ّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتعهد وألتزم بما يلي:
ّ
المهمة موضوع اإلستشارة المسندة لي دون تحّفظ.
 )1قبول
ّ
المحددة طبق
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميدان والعرض المالي المقدم من طرفي
التراتيب
ّ
 )3تطبيق جميع البنود المدرجة بعقد النيابة
أي حجر قانوني .وفي صورة
 )4أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد النيابة وتحويلها إلى الحساب المفتوح ب ـ ـ ـ ـ ـ:

………………………………………………………… تحت عدد……………………………………………………….. :
حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشارك)

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

االسم واللقب أو إسم شركة المحـاماة .................................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة...........................................................................:
المقر .......................................................................................:
عنوان ّ
الهاتف......................:الفاكس.............................الهاتف الجوال......................
العنوان اإللكتروني..................................................................................:
المعرف الجبائي.................................................................................:
رقم
ّ
المفوض إلمضاء وثائق العرض.............................................................
الشخص ّ

حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

الخاصة به.
كل عضو تقديم الوثيقة
تجمع شركات محاماة أو محامين ،يجب على ّ
ّ
مالحظة :في صورة ّ

تصريح على الشرف بعدم التأثير
المهمة
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز
ّ

إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

...................................................................................................................

............................................................................................................................

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ...........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

..............................................................

......................................................................................................

أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
ّ
هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد العقد لفائدتي من طرف بلدية الزارات
حرر بـ  .............................في
ّ

..........................................

(إمضاء وختم المشارك)

الجمهوريـة التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية الــزارات

عقد تكليف محامي
بين األطراف المتعاقدة:
 السيد ……… …….................................................رئيس بلدية الزارات القائم في حقها بمقتضى جلسة التنصيببتاريخ  02جويلية 2018
من جهة
 -واألستاذ  .....................................................................صاحب المعرف الجبائي عدد .................................

من جهة أخرى
األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة ................................................. :صاحب المعرف الجبائي عدد ...........................
طبق هذه االتفاقية في نيابة بلدية الزارات والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه(ها) والدفاع عنه(ها) لدى
المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواء في تونس أو كذلك خارجها عند اإلقتضاء.

الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
يخضع هذا العقد للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع الساري
المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.

الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق العرض المالي المقدم من طرف
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
المحامي وفي إطار أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا
معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية والمصاريف المكتبيّة ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والتعقيب.
يتم تجميع ) (02قضية كحد أدنى وخمسة ( )05قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها
بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها
والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.

الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
أ  -يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمته .ولهذا الغرض ،تتولى خاصة توفير
كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تض ّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من
المحامي .كما يض ّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات بلدية الزارات.
ب  -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قبل
موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت  -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة الهيكل العمومي.
ث -ال يمكن لـبلدية الزارات كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة
المتعاقد معه

الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المهمة عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد و يتولى الخالص المحاسب
العمومي المكلف بالدفع.
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من تاريخ إيداع
الفاتورة بعد صدور الحكم أو إعالم بلدية الزارات بالنسخة التنفيذية وتحمل على بلدية الزارات أجر عدول التنفيذ
(باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها
المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات).
وتحمل على بلدية الزارات أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة والتعديلية و التحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها فيأجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتع ّهدة.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة الملفات
 حضور االجتماعات المخ ّالتي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.
ولهذا الغرض تتولى بلدية الزارات دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور هذه
االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين بلدية الزارات ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفيصورة عدم إبداء بلدية الزارات بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من
قبله ،فيع ّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين بلدية الزارات من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه فيصندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.

الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  01جانفي  2020وتنتهي في  31ديسمبر  2022وفي صورة وجود
قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة فيتولى مواصلة هذه القضايا
نص الحكم
وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين بلدية الزارات من ّ
الصادر فيها.

الفصل : 8فسخ االتفاقية:
تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية:
-

-

انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله.
وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.
عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة يوجه له الهيكل العمومي تنبيها بواسطة
رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من
ي إجراء آخر أو تكليف من
تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا األجل ،يمكن بلدية الزارات فسخ العقد دون أ ّ
يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
إذا ثبت لدى بلدية الزارات إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حق بلدية الزارات في التقاضي أو ثبت
قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام
العقد وانجازه.

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا
من قبل الهيكل العمومي.
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 10
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا الغرض تتولى بلدية
مؤرخ في  24جانفي
الزارات مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
2014
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها
صة.
للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ

الفصل  : 11مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.

الفصل  :12صحة العقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل رئيس بلدية الزارات.

حــرر بـالزارات في
ّ

........................................

اإلمضــاءات

رئيس البلدية

المحـــــــــامي

