مشروع
القانىن األساسي المنظم لمهنة المحاماة
الباب األول:
في مهنة المحاماة وأهدافها
الفصل األول:
المحاماة مينة حرة مستقمة تشارؾ في إقامة العدؿ وتدافع عف الحقوؽ والحريات.
تضمف السمط العمومية لممحامي الحماية القانونية الالزمة لشخصو ومكتبو بما يمكنو مف تأدية ميامو طبؽ

مقتضيات الدستور واألحكاـ المبينة بيذا القانوف.

الباب الثاني:
في مهام المحامي
الفصل :2
 -1يختص المحامي دوف سواه بنيابة األشخاص ومساعدتيـ بالنصح و االستشارة و إتماـ جميع اإلجراءات
في حقيـ والدفاع عنيـ لدى سائر المحاكـ والييئات والمجالس الدستورية والقضائية والمالية والتعديمية وأماـ

النيابة العمومية والضابطة العدلية  .ويستثنى مف ذلؾ القضايا المنشورة أماـ محكمة الناحية والمتعمقة بالنفقة
والتعويض عف حوادث الشغؿ واألمراض المينية أواألعماؿ الوالئية أوالمخالفات.

ويمنع عمى غير المحاميف الترافع لدى سائر المحاكـ ما عدا موظفي اإلدارة العمومية المعتمديف مف طرؼ

إداراتيـ طبؽ القانوف.

يجوز لممتقاضيف في القضايا التي ال تكوف فييا نيابة المحامي وجوبية أف ينيبوا عنيـ بتوكيؿ خاص أحدا مف

أصوليـ أو فروعيـ أو أزواجيـ.

 -2مع مراعاة األحكاـ المتعمقة باختصاص عدوؿ اإلشياد ،تحرر وجوبا بواسطة محاـ كؿ الصكوؾ االتفاقية
المتعمقة بالعقارات المسجمة

أوغير المسجمة وعقود تأسيس الشركات وتحويرىا وعمميات اندماج الشركات

واستيعابيا وانقساميا وعقود إحالة الحصص واألسيـ في جميع أصناؼ الشركات غير المدرجة بالبورصة وكذلؾ

التصرفات القانونية المتعمقة باألصوؿ التجارية .كما يختص المحامي بتحرير عقود الكراء العقارية التي تتجاوز

مدتيا الثالث سنوات .وتعتبر الصكوؾ واالتفاقات المحررة مف غير مف ذكر باطمة بطالنا مطمقا.
ّ
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 -3يجب عمى كؿ شركة خفية االسـ أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لممراقبة المحاسباتية تعييف
محاـ كمستشار قار لممؤسسة.
 -4يمكف لممحامي تمثيؿ حرفائو أو الحضور إلى جانبيـ لدى السمط اإلدارية ومجالس التأديب وفي

الجمسات العامة أو ىياكؿ التسيير الجماعي والقياـ بمياـ عضوية مجمس اإلدارة أو مجالس المراقبة في

الشركات التجارية مع مراعاة عدـ الجمع أو التضارب بيف ىذه المياـ وصفتو كمستشار لذات المؤسسة أو

لمؤسسات تجمعيا معيا مصالح.

 -5لممحامي القياـ بمياـ التكويف القانوني والتحكيـ والوساطة والمصالحة والتصرؼ

الرضائية و التعيد بعقود الوكالة وبأعماؿ التفاوض والتمثيؿ لدى المصالح الجبائية واإلدارية.

االئتماني والتصفية

 -6يتولى المحامي في إطار اختصاصو تنفيذ المأموريات المسندة لو مف المحاكـ وسائر الييئات القضائية
أو التعديمية.
 -7لممحامي القياـ بمياـ الوكيؿ الرياضي أو وكيؿ الفنانيف أو وكيؿ الممكية الفكرية أو الفنية أو الصناعية
أو العقارية ،كما لو القياـ بجميع األعماؿ االستقصائية.
يمكف لممحامي أف يتنقؿ خارج مكتبو واف اقتضى األمر خارج البالد التونسية بكؿ حرية وسالمة لغاية تنفيذ

المياـ المبينة أعاله.

الباب الثالث:
في شروط الترسيم
الفصل : 3
يشترط في طالب التّرسيـ بمينة المحاماة أف يقدـ مطمبا باسـ عميد المحاميف مرفقا بالوثائؽ التي تثبت ّأنو:
الجنسية منذ خمسة أعواـ عمى األقؿ.
تونسي
.1
ّ
ّ
ونسية.
 .2مقيـ بتراب الجميورية التّ ّ

 .3مؤىؿ لممارسة مينة المحاماة بموجب شيادة مسممة لو في الغرض مف المجنة الطبية التابعة لصندوؽ

الحيطة والتقاعد لممحاميف بعد الفحص الطبي.

 .4بالغ مف العمر أربعيف عاما عمى األقصى.
متحصؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة مسمّمة مف المعيد األعمى لممحاماة بتونس لـ يمض عمييا
.5
ّ
أكثر مف سنة مف تاريخ تقديـ المطمب.
العامة و غير
المعنوية
بيعية أو
ّ
شغمية أو وظيفية مع الذوات الطّ ّ
بأية عالقة ّ
 .6غير مرتبط ّ
ّ
الخاصة أو ّ
ألي نشاط يتنافى ومينة المحاماة.
مباشر ّ
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ماسة بال ّشرؼ ولـ يسبؽ تفميسو أو عزلو ألسباب مخمّة
العدلية مف أجؿ جريمة
السوابؽ
ّ
ّ
قصدية ّ
 .7خاؿ مف ّ
بال ّشرؼ.
مسو لوضعيتو إزاء الخدمة الوطنية.
ّ .8
 .9متحصؿ عمى شيادة في قبوؿ اإلشراؼ عمى التمريف مسممة مف محاـ مرسـ لدى االستئناؼ منذ ما ال
يقؿ عف سبع سنوات ،مشيود لو بالكفاءة.
مفصؿ عف حياة طالب
و يودع المطمب مقابؿ وصؿ بكتابة الفرع الجيوي المراد االنتصاب بدائرتو مع تقرير
ّ
الوطنية لممحاميف.
المحددة مف قبؿ مجمس الييئة
المينية وما يفيد تسديد معاليـ التّرسيـ
ّ
الترسيـ ّ
ّ
اسية و ّ
الدر ّ
و عمى رئيس مجمس الفرع الجيوي إحالة المطمب مع الوثائؽ مصحوبا بتقرير عمى مجمس الييئة لمبت فيو

في اآلجاؿ المنصوص عمييا بالفصؿ  16مف ىذا القانوف األساسي.
الفصل :4

يجب عمى المترشح الذي تـ قبوؿ ترسيمو بصفة باتة أف يؤدي في أجؿ ثالثة أشير وقبؿ إدراجو بالجدوؿ

في جمسة عمنية ممتازة أماـ محكمة االستئناؼ التي سينتصب بدائرتيا وبحضور العميد أو رئيس مجمس الفرع
الجيوي ،حسب الحالة اليميف اآلتية :
"اقسم باهلل العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ عمى سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة

وقيمها".

الفصل :5
يتـ ترسيـ الشركات المينية لممحاميف مف طرؼ مجمس الييئة الوطنية لممحاميف بناء عمى طمب يمضيو كؿ

الشركاء الذيف سيباشروف المينة في نطاؽ الشركة .ويرفع الطمب إلى مجمس الييئة مف طرؼ ممثؿ يعينو
الشركاء مف بينيـ.
الفصل :6

ال يمكف لمجمس الييئة رفض الترسيـ إال إذا كاف تكويف الشركة مخالفا ألحكاـ القوانيف والتراتيب المنظمة

لمينة المحاماة وليذا القانوف وبعد تمكيف الشركاء في أجؿ ثالثة أياـ مف تقديـ ماليـ مف بيانات كتابية أو
شفاىية.

ويجب البت في الطمب مف طرؼ الييئة خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ تقديمو وبمضي األجؿ يعتبر المطمب

مقبوال وتعمـ الشركة الوكيؿ العاـ لدى محكمة االستئناؼ بتونس بالقبوؿ الضمني.
الفصل :7
إذا قرر مجمس الييئة رفض مطمب ترسيـ الشركة يجب أف يكوف ق ارره معمال.
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وتتولى الييئة إعالـ ممثؿ الشركاء والوكيؿ العاـ لدى محكمة االستئناؼ بتونس بقرار الرفض أو الترسيـ
برسالة مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ في ظرؼ خمسة عشر يوما مف تاريخ القرار.
ويجوز لممثؿ الشركاء والوكيؿ العاـ لدى محكمة االستئناؼ بتونس الطعف في ق اررات مجمس ىيئة المحاميف

في ظرؼ شير مف تاريخ اإلعالـ.

وعمى محكمة االستئناؼ أف تبت في الطعف في ظرؼ شير مف تاريخ رفع المطمب.
واستئناؼ الوكيؿ العاـ يعطؿ مفعوؿ قرار الترسيـ.
الفصل : 8
يحجر عمى الشركة مباشرة أعماليا قبؿ استيفاء إجراءات اإلشيار.
ويجب أف يتـ اإلشيار خالؿ ثالثة أشير مف حصوليا عمى الترسيـ الصريح أو الضمني أو مف تاريخ البت

في الترسيـ مف محكمة االستئناؼ.

ويتـ إشيار الشركات المينية بإيداع نسخة مف عقد الشركػة بكتابة المحكمة

االبتدائية التػي يوجد بدائرتيا

المقر االجتماعي لمشركة وبكتابة محكمة االستئناؼ بتونس ولدى الفرع الجيوي لممحاميف المختص.

وخالؿ المدة ذاتيا ينشر بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية مضموف مف عقد التأسيس ويتضمف وجوبا

البيانات التالية:

 إسـ الشركة وشكميا القانوني، المقر االجتماعي لمشركة، موضوع الشركة، رأس ماؿ الشركة، مدة الشركة، أسماء المسيريف وعناوينيـ.كما تكوف خاضعة لموجب اإليداع واإلشيار جميع التغيرات الطارئة عمى البيانات األصمية بعد التكويف.
الفصل :9
يترتب عف عدـ القياـ بإجراءات اإلشيار بطالف الشركة وذلؾ بطمب مف مجمس الييئة أو الوكيؿ العاـ لدى

محكمة االستئناؼ بتونس.
كما يجوز لممحكمة المتعيدة بالنظر بتونس ولو مف تمقاء نفسيا تعييف أجؿ لتالفي البطالف.
وال يعارض الغير حسف النية بيذا البطالف.
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وتسقط دعوى البطالف في كؿ الحاالت بمرور ثالثة أعواـ.

الباب الرابع:
في المعهد األعمى لممحاماة
الفصل :10
واالستقالؿ

القانونية
خصية
مؤسسة
ّ
عمومية ذات صبغة إدارّية تتمتّع بال ّش ّ
ّ
المعيد األعمى لممحاماة بتونس ّ
المالي تشرؼ عمييا الو ازرة المكمّفة بالعدؿ والو ازرة المكمّفة بالتعميـ العالي ومجمس الييئة الوطنية لممحاميف وىو

مكمّؼ بالسير عمى التّكويف بغرض االنتساب لممينة وتطوير خبرة المحاميف.
يتكوف مف:
ويدير المعيد مجمس
عممي ّ
ّ

 مدير تتـ تسميتو باقتراح مف مجمس الييئة الوطنية لممحاميف وبقرار مطابؽ مشترؾ مف و ازرتي اإلشراؼ. ممثؿ عف ك ّؿ واحدة مف و ازرتي اإلشراؼ.الوطنية لممحاميف.
 ممثميف اثنيف عف الييئةّ
لمدة ثالث سنوات قابمة لمتّجديد.
المكونيف بالمعيد ينتخبيـ زمالؤىـ بالمعيد ّ
 ستة ممثميف عف ّالمدرسيف و ّ
المدرسيف الباحثيف التّابعيف لمجامعة ،وثالثة ممثّميف لممحاميف لدى التّعقيب.
ويكوف ثالثة منيـ ممثميف عف ّ
مرجحا في صورة تساوي األصوات.
العممي ق ارراتو
ويتخذ المجمس
باألغمبية ويكوف صوت المدير ّ
ّ
ّ

المالي لممعيد بأمر.
ويضبط نظاـ ّ
الدراسة وكذلؾ التنظيـ اإلدار ّ
يو ّ

الفصل 11

يتـ القبوؿ بالمعيد عف طريؽ مناظرة تفتح لخريجي كميات الحقوؽ أو العموـ القانونية المحرزيف عمى الشيادة
ّ
الوطنية لمماجستير عمى األقؿ في الحقوؽ أو العموـ القانونية كما تـ تعريفيا بالنصوص الجاري بيا العمؿ أو
شيادة معادلة ليا ،أو محرزيف عمى شيادة الدراسات المعمقة في العموـ ذات الصبغة القانونية أو شيادة معادلة

ليا.

الدراسة والتّكويف بالمعيد سنتيف تشفع بشيادة الكفاءة لممارسة مينة المحاماة.
وتدوـ ّ
الفصل 12
سنوية إجبارّية بالتنسيؽ مع الييئة الوطنية لممحاميف بقصد استكماؿ خبرة
ينظّـ المعيد دورات
تكوينية ّ
ّ
تخصص.
المحاميف المباشريف كؿ ذلؾ حسبما يضبطو النظاـ الداخمي لممعيد تشفع بمنح شيائد
ّ
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الباب الخامس:
في جدول المحامين
الفصــل :13
يضبط مجمس الييئة الوطنية لممحاميف جدوؿ المحاميف قبؿ انعقاد كؿ جمسة عامة عادية بشيريف عمى

األقؿ.

و يشتمؿ جدوؿ المحاميف عمى بابيف يخصص الباب األوؿ منو لممحاميف والباب الثاني لشركات المحاميف.
وينقسـ الباب األوؿ مف جدوؿ المحاميف إلى ثالثة أجزاء :
الجزء األول  :ويحتوي عمى أسماء المحاميف المباشريف مع بياف تاريخ ترسيميـ حسب األقدمية وعناويف
مكاتبيـ وكيفية مباشرتيـ سواء فرادى أو في نطاؽ شركات مينية لممحاماة.
وينقسـ ىذا الجزء إلى ثالثة أقساـ  :قسـ أوؿ يشمؿ المحاميف لدى التعقيب وقسـ ثاف يشمؿ المحاميف لدى

االستئناؼ وقسـ ثالث يشمؿ المحاميف المتمرنيف.

الجزء الثاني  :ويحتوي عمى أسماء المحاميف الذيف كانوا مرسميف بالجزء األوؿ وتمت إحالتيـ عمى عدـ
المباشرة حسب أقدميتيـ بالجزء األوؿ المذكور.
الجزء الثالث :ويحتوي عمى أسماء المحاميف المتقاعديف والشرفييف مرتبا حسب تاريخ تقاعدىـ أو

منحيـ

الصفة الشرفية.
و يتضمف الباب الثاني جميع شركات المحاماة مع بياف تاريخ ترسيميا حسب األقدمية وعدد سجميا التجاري

وعنواف مقرىا الرئيسي وعناويف الفروع إف وجدت وأسماء المحاميف الشركاء.

الباب السادس:
في وضعيات المحامين
الفصل :14
يباشر المحامي عممو منفردا أو باالشتراؾ مع غيره مف المحاميف أو ضمف شركة محاماة.
و يكوف المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.
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القسم األول :في المحامي المباشر
الفصل :15
المحامي المباشر ىو المحامي المتفرغ لممارسة المينة ويكوف إما متمرنا أو مرسما باالستئناؼ أو لدى

التعقيب.

أوال  :في التمرين
الفصل :16
يتـ الترسيـ بقسـ المحاميف المتمرنيف بقرار مف مجمس الييئة الوطنية لممحاميف بناء عمى مطمب كتابي

مشفوع بالوثائؽ المنصوص عمييا بالفصؿ الثالث مف ىذا القانوف األساسي .

و يجتمع مجمس الييئة لمنظر في مطالب الترسيـ في دورتيف تكوف األولى وجوبا في أجؿ ال يتجاوز الثالثة

أشير مف تاريخ التصريح بالنتائج النيائية في المعيد األعمى لممحاماة و تكوف الدورة الثانية في شير أكتوبر مف

كؿ سنة.

وفي صورة تعذر اإلدالء بشيادة اإلشراؼ عمى التمريف  ،يرفع طالب الترسيـ أمره إلى رئيس مجمس الفرع

الجيوي المختص الذي يتولى مساعدتو عمى إيجاد مف يتولى اإلشراؼ عمى تمرينو وفؽ أحكاـ النظاـ الداخمي
لمينة المحاماة.
ويتعيف عمى مجمس الييئة أف يبت في المطمب في أوؿ دورة لمترسيـ التي تمي تاريخ تقديـ المطمب .ويعد

سكوت المجمس بعد مرور شيريف عمى الدورة المذكورة رفضا.
الفصل :17

تدوـ مدة التمريف عاما واحدا .ويمكف التمديد فييا طبقا لمفصؿ  22مف ىذا القانوف األساسي.
الفصل :18
يحجر عمى المحامي المتمرف أف يفتح مكتبا باسمو الخاص .ويسمح لو بوضع معمقة عمى مكتب التمريف
عمى أف يكوف اسمو مقرونا بعبػ ػ ػػارة " محاـ متمرف " كما يجب عميو أف ال يستعمؿ صفة محاـ إال متبوعة بكممة

" متمرف ".

الفصل :19
يجوز لممحامي المتمرف نيابة المتقاضيف والترافع باسمو الخاص لدى جميع المحاكـ والييئات التي ال تكوف
فييا إنابة المحامي وجوبية.
و يجوز لو كذلؾ النيابة والترافع باسمو الخاص في سائر أطوار التتبع والمحاكمة الجزائية والقضايا المدنية

أماـ محكمة الناحية.
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ويحجر عميو النيابة أو قبوؿ القضايا لدى محكمة التعقيب ولو بواسطة غيره مف المحاميف المرسميف لدى
التعقيب.
الفصل :20
يجب عمى المحامي المتمرف أف يواظب عمى المباشرة بالمكتب الذي يتمرف بو وأف يحضر جمسات المحاكـ

ومحاضرات التمريف والممتقيات العممية والتكوينية التي تقررىا ىياكؿ المينة.

ويجب عمى المحامي المشرؼ عمى التمريف تأطير المحامي المتمرف وتخصيص مكتب لو والعناية بو

ومعاممتو بما يميؽ بواجب الزمالة وفؽ ما يقتضيو القانوف الداخمي لممينة.

ثانيا :في الترسيم لدى االستئناف
الفصل : 21
يشترط لترسيـ المحامي لدى االستئناؼ :
أوال :اإلدالء بشيادة مف المحامي المشرؼ عمى التمريف تفيد أنو أتـ التمريف مع تقرير يقيـ بصورة مفصمة
وضعية المحامي المتمرف أثناء مدة التمريف.
ثانيا :تقديـ نماذج مف التقارير والعرائض المحررة مف قبمو مؤش ار عمييا مف المحامي المشرؼ عمى التمريف.
ثالثا :تقديـ ما يثبت أنو قاـ بإلقاء محاضرة عمى األقؿ وحضور ما ال يقؿ عف عشر محاضرات مف
محاضرات التمريف.
رابعا  :تقديـ ما يفيد أف المكتب الذي يعتزـ االنتصاب بو تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا بالفصؿ 55
مف ىذا القانوف األساسي.
خامسا  :اإلدالء بشيادة تأميف عمى المسؤولية المدنية المينية سارية المفعوؿ.
سادسا  :تقديـ ما يفيد دفع معاليـ االشتراؾ المنصوص عمييا بالفصؿ  64مف ىذا القانوف األساسي.
وال يحوؿ تعذر اإلدالء بالشيادة أو التقرير أو عدـ التأشير عمى التقارير والعرائض مف قبؿ األستاذ المشرؼ
عمى التمريف دوف نظر مجمس الييئة الوطنية في مطمب الترسيـ.
الفصل :22
يقدـ طالب الترسيـ لدى االستئناؼ إلى كتابة الفرع الجيوي الراجع لو بالنظر مطمبا كتابيا في الغرض باسـ
عميد المحاميف مقابؿ وصؿ في ذلؾ.
تقع إحالة المطمب بعد دراستو عمى مجمس الييئة الوطنية وذلؾ في أجؿ أقصاه شير مف تاريخ تقديمو ،وعمى

مجمس الييئة أف يبت في ظرؼ شيريف مف تاريخ توصمو بالممؼ ويعد سكوت المجمس بعد انقضاء ىذا األجؿ
رفضا.
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ولممجمس أف يأذف بترسيـ صاحب المطمب لدى االستئناؼ أو بالتمديد في فترة التمريف باقتراح مف المحامي
المشرؼ عمػى التمريف أو مػف رئيس مجمس الفرع الجيوي
اإلضافية التي ال يمكف أف تتجاوز السنتيف.

 .ويكوف قػ ػرار التمديد معمال وتضبط فيو المدة

الفصل :23
يباشر المحامي لدى االستئناؼ جميع األعماؿ الواردة بالفصؿ الثاني مف ىذا القانوف األساسي عدى ما
استثني بنص خاص وال يمكنو النيابة أو قبوؿ القضايا لدى محكمة التعقيب ولو باسـ مف لو حؽ مباشرتيا مف

المحاميف.

ثالثا :في الترسيم لدى التعقيب
الفصل :24
يشترط لترسيـ المحامي لدى التعقيب:
أوال :أقدمية ال تقؿ عف عشرة سنوات مباشرة فعمية لدى االستئناؼ.
ثانيا  :التحمي باالستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وأال يكوف قد صدر ضده قرار تأديبي طيمة الخمس
سنوات السابقة لتقديـ المطمب.
ثالثا :اإلدالء بشيادة تأميف عمى المسؤولية المدنية المينية سارية المفعوؿ.
يقدـ طالب الترسيـ مطمبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجيوي المختص باسـ عميد المحاميف مصحوبا

بنماذج مف التقارير والبحوث القانونية تقع إحالتو عمى مجمس الييئة الوطنية وذلؾ في أجؿ أقصاه شير مف

تاريخ تقديمو.

ويعيد العميد إلى أحد أعضاء مجمس الييئة الوطنية بإعداد تقرير حوؿ مدى استيفاء المطمب لمشروط

المنصوص عمييا أعاله.

وعمػى المجمس البت فيو خػالؿ شيريف مف تاريخ اتصالو بػو .
ولممجمس أف يأذف بترسيـ صاحب المطمب لدى التعقيب أو برفض ذلؾ بقرار معمؿ  .ويعد سكوت المجمس

بعد انقضاء ىذا األجؿ رفضا.

وال يمكف تجديد المطمب إال بعد مضي عاـ مف تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإق ارره.
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القسم الثاني:
في المحامي غير المباشر
الفصل : 25
المحامي غير المباشر ىو المحامي الذي سبؽ ترسيمو بجدوؿ المحاميف المباشريف وحصؿ لو طارئ يحوؿ

دوف ممارسة مينتو .ويكوف المحامي في حالة عدـ مباشرة :

 -1عند تنفيذ حكـ جزائي عميو لمدة تتجاوز ثالثة أشير سجنا.
 -2بموجب قرار تأديبي نيائي أو محمى بالنفاذ العاجؿ قضى بإيقافو عف المباشرة سواء

أكاف صاد ار عف

مجمس التأديب أو عف المحكمة المتعيدة بالنظر في الطعف.
 -3إذا لـ يدفع معموـ اشتراكو السنوي طبقا ألحكاـ الفصؿ  46مف ىذا القانوف األساسي.
 -4بقرار مف مجمس الفرع الجيوي المختص في الحاالت التالية :
أوال -بطمب مف المعني باألمر.
ثانيا ػ إذا كاف بصدد القياـ بالخدمة الوطنية.
ثالثا ػ إذا حصمت ظروؼ جديدة الحقة لمترسيـ أو تبيف بعد البحث أف المحامي المعني باألمر أصبح في
إحدى الحاالت التي تتنافى مع مباشرة المينة أو تحوؿ دوف القياـ بيا طبؽ أحكاـ ىذا القانوف .
رابعا  -إذا تجاوز المحامي المتمرف آجاؿ تقديـ مطمب ترسيـ لدى االستئناؼ طبؽ الفصؿ

 17مف ىذا

القانوف األساسي وذلؾ بعد التنبيو عميو كتابيا مف رئيس مجمس الفرع الجيوي الراجع لو بالنظر بضرورة تسوية
وضعيتو في ظرؼ ثالثة أشير غير قابمة لمتمديد.
خامسا ػ إذا ارتكب المحامي أفعاال خطيرة مف شأنيا اإلضرار بسمعة المينة أو بمصالح حرفائو تستوجب
إحالتو عمى مجمس التأديب .وعمى مجمس الفرع في ىذه الصورة إحالة الممؼ عمى مجمس التأديب في ظرؼ
ثالثيف يوما مف تاريخ إعالـ المعني باألمر بقرار االحالة عمى عدـ المباشرة واال بطمت اإلحالة.
وعمى مجمس التأديب في ىذه الحالة أف يتعيد بالممؼ في أجؿ ال يتجاوز ثالثة أشور.
الفصل :26
يحجر عمى المحامي المحاؿ عمى عدـ المباشرة تعاطي مينة المحاماة مف تاريخ إعالمو بالقرار بصفة
قانونية ،كما يحجر عميو االنتماء إلى أي ىيكؿ مف ىياكؿ المينة.
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الفصل : 27
يتولى رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص أو مف ينيبو غمؽ المكتب وجرد الممفات بحضور المصفي
وتسميميا إليو ما لـ يكف ذلؾ المكتب راجعا لشركة مينية لممحاميف  .وال يحوؿ عدـ حضور المحامي المحاؿ

عمى عدـ المباشرة دوف إتماـ اإلجراءات المذكورة.
الفصل : 28

عمى المحامي المحاؿ عمى عدـ المباشرة الذي يرغب في استئناؼ نشاطو بعد زواؿ المانع أف يتقدـ بطمب
كتابي لمجمس الفرع الجيوي الذي كاف راجعا لو بالنظر.
وعمى مجمس الفرع المذكور أف ينظر في المطمب في ظرؼ شير واحد مف تاريخ توصمو بو  .ويعد سكوتو
بعد انقضاء ىذا األجؿ رفضا.
غير أنو ال يسوغ لمف سبقت إحالتو عمى عدـ المباشرة بطمب منو أف يطمب استئنافيا قبؿ انقضاء أربعة

أشير.

واذا استمرت حالة عدـ المباشرة أكثر مف عشر سنوات فإف المحامي يفقد حقو في الرجوع واستئناؼ المباشرة.

القسم الثالث
شرفي
في المحامي المتقاعد وال ّ
الفصل :29
يرسـ المحامي المحاؿ عمى التقاعد بالجزء الثالث مف الباب األوؿ مف جدوؿ المحاميف.
ويمكف أف تسند لو الصفة الشرفية بقرار مف مجمس الييئة مكافأة عمى ما قدمو مف خدمات جميمة لممينة .كما
يمكف لمجمس الييئة اتخاذ قرار بسحب ىذه الصفة في صورة ثبوت إخالؿ المحامي المتقاعد بشرؼ المينة.
ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية لمتظاىرات العممية التي تنظميا ىياكؿ المينة .كما يمكنو حضور
الجمسات العامة لممحاميف دوف أف يكوف لو حؽ التصويت.

القسم الرابع
في الشركات المهنية لممحامين
الفصل : 30
لممحامي أف يباشر مينتو في نطاؽ شركة مينية خفية االسـ او ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص

الواحد ذات المسؤولية المحدودة تكوف خاضعة ألحكاـ ىذا القانوف وألحكاـ المجمػ ػػة التجارية التي ال تتعارض
معو.
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ويجب أف يكوف أعضاء مجمس اإلدارة أو وكالء الشركة المينية وأعضاء مجمس المراقبة مف المحاميف
المرسميف بجدوؿ المحاميف لدى االستئناؼ عمى األقؿ.
ال يمكف لممحامي أف يكوف شريكا في أكثر مف شركة مينية لممحاميف.
مسيرو الشركات المينية تجا ار وال تنطبؽ عمييـ التراتيب والموجبات المتعمقة بالتجار.
ال يعتبر ّ
الفصل : 31
تتكوف الشركة المينية خفية اإلسـ مف ثالثة أشخاص.
خالفا لمقتضيات مجمة الشركات التجارية يمكف أف ّ
الفصل : 32
يجب التنصيص في جميع الوثائؽ التي تصدر عف الشركة عمى اسـ الشركة مسبوقا

أو متبوعا ببياف

شكميا القانوني.

ويمكف أف يتضمف اسـ الشركة اسـ أحد أعضائيا أو أكثر المباشريف كما يمكف ليا أف تحتفظ باسميا حتى بعد

انفصالو عنيا بشرط أف يصحب االسـ بكممة "سابقا" واف يكوف العقد التأسيسي قد نص عمى ىذه اإلمكانية.
الفصل :33
يتكوف رأس ماؿ شركة المحاميف مف مساىمات المحاميف المباشريف فييا.

ويجوز لممحاميف غير المباشريف ولممحاميف المتقاعديف أف يساىموا في رأس مػ ػػاؿ الشركة عمى أف ال تتجاوز
مساىمتيـ جميعا ثمث رأس الماؿ.
الفصل :34
ال يجوز لمشركة أف تقوـ بأية أعماؿ مينية داخمة في نطاؽ نشاطيا إال بواسطة أحد الشركاء أو بواسطة أحد

معاقدييا مف المحاميف مف المباشريف لممينة.

المساىميف في رأس ماليا القياـ بأي عمؿ

ويحجر عمى المحاميف غير المباشريف والمحاميف المتقاعديف
ّ
يعد باطال وال يعارض
داخمي أو خارجي تابع لمشركة ولو بوكالة  .وك ّؿ عمؿ صادر عنيـ في ىذا النطاؽ ّ
بيذا البطالف الغير حسف النية.

وفي صورة مخالفة ىذا التحجير يكوف الشريؾ المساىـ بالماؿ مسؤوال شخصيا عف تصرفو في حدود أعماؿ

التدخؿ التي قاـ بيا واآلثار المترتبة عنيا.
الفصل : 35

يمكف لممحامي أف يباشر ميامو في نطاؽ عقد تعاوف أو خدمات كتابي يحرر بينو وبيف إحدى الشركات

المينية لممحاميف .وينسحب ىذا الحؽ عمى المحاميف التونسييف المنتصبيف خارج البالد.
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يتضمف عقد التعاوف أو الخدمات وجوبا بيانات حوؿ المياـ الموكولة لممحامي ومدة العقد والمقابؿ الذي
يتقاضاه لقاء خدماتو لفائدة الشركة المينية المتعاقد معيا.
وال يجوز أف يتضمف عقد التعاوف

أو عقد الخدمات الذي يمضيو المحامي مع إحدى ىذه الشركات أية

تضييقات تمس مف أخالقي ات مينة المحاماة والسيما احتراـ الواجبات المتعمقة بالمساعدة القضائية
ونصح المتقاضيف وكذلؾ االستجابة لمتساخير القانونية.
وكؿ شرط يخالؼ ذلؾ يعد الغيا دوف أف يمس بصحة العقد.
الفصل : 36

ال يمكف لمشركات المينية لممحاميف أف تحجر عمى المحامي المتعاوف العمؿ لفائدتو الخاصة  .وتضبط في

العقد الشروط التي يخوؿ بموجبيا لممحامي المتعاوف القياـ بمياـ مستقمة لفائدة الحرفاء الخاصيف بو.
الفصل : 37

يتمتع المحامي أثناء مباشرتو لممينة في نطاؽ الشركة المينية لممحاميف باالستقاللية التي تفرضيا
عميو اليميف التي أداىا.
وبالنسبػة لممحامي المباشر بصفة متعاوف أو في نطاؽ عقد خدمات  ،فإال يخضع لرقابة شركة المحاميف التي
يباشر بيا إال في إطار تطبيؽ العقد الذي يربطو بالشركة.
وال يجوز أف يتضمف عقد التعاوف أو عقد الخدمات شروطا تحد بعد نياية العقد مف حرية المحامي المتعاوف

لمعمؿ لحسابو الخاص أو لحساب شركة مينية أخرى لممحاميف.

ويحجر عؿى المحامي الذي كاف مرتبطا بعقد تعاوف أو خدمات مع شركة مينية لممحاميف أف يقوـ بأي عمؿ

لفائدة مصالح حرفاء تمؾ الشركة وذلؾ خالؿ مدة عاميف مف تاريخ انفصالو عنيا.
الفصل :38

ال يمكف لممحاميف الذيف وقع شطبيـ مف جدوؿ المينة أو الذيف صدر ضدىـ قرار باإليقاؼ عف العمؿ أف

يساىموا بأي طريقة كانت في رأس ماؿ الشركة المينية.
ويرفع التحجير بانتياء مفعوؿ القرار المسمط عمييـ.
الفصل : 39

ال يجوز تكويف شركة مينية لممحاميف إذا كاف يترتب عف إنشائيا تخفيض عدد مكاتب المحاميف إلى أقؿ مف

خمسة بدائرة محكمة االستئناؼ واختالؿ ىذا الشرط بعد تكوينيا ال تأثير لو عمى صحتيا.
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الفصل : 40
إذا تكونت الشركة مف عدد مف المباشريف لمينة المحاماة الذيف ليـ مقرات مختمفة فميا حؽ االحتفاظ بتمؾ
المكاتب ليكوف أحدىا مق ار أصميا والبقية فروعا.
وال يمكف في كؿ الحاالت أف يتجاوز عدد الفروع عدد الشركاء المباشريف.
ويجب إعالـ مجمس الييئة الوطنية لممحاميف والفرع الجيوي المختص بعنواف المقر األصمي والفروع وبكؿ
تغيير يط أر عمييا كما يجب إعالـ كؿ مف ييمو األمر.
الفصل :41
ال تكوف األسيـ في الشركات المينية خفية اإلسـ إال إسمية وىي غير قابمة لمتداوؿ بالسوؽ المالية.
نص العقد التأسيسي عمى خالؼ ذلؾ .
وتقع إحالة األسيـ في ىذه الشركات بيف الشركاء بكؿ حرية إال إذا ّ
عمى أف تبقى نسبة الثمثيف عمى األقؿ مف رأس الماؿ بيد الشركاء المحاميف المباشريف.
وال يجوز إحالة األسيـ في الشركات المينية خفية اإلسـ إلى المحاميف غير المباشريف بيا إال بعد موافقة ثمثي
المساىميف في الشركة المباشريف لممينة.
وال تتـ إحالة حصص الشركاء

إلى المحاميف غير المباشريف بيا في الشركات المينية ذات المسؤولية

المحدودة إال بعد موافقة ثالثة أرباع المساىميف فييا المباشريف لممينة.
الفصل :42
لمورثة الذيف آؿ إلييـ حؽ مف الشركاء المحاميف المساىميف في الشركة المتوفيف أو لمف

انقطع نيائيا عف

مباشرة المينة بالشركة ألسباب اختيارية أف يكونوا مف ضمف الشركاء لمدة ال تزيد عف العاميف مف تاريخ الوفاة
أو االنقطاع عف العمؿ  .وبانقضاء ىذا األجؿ دوف أف يعرب مف آؿ إلييـ الحؽ عف نيتيـ في البيع تعرض تمؾ
الحصص وجوبا عمى الشركاء المحاميف المباشريف بالشركة  .وفي صورة تع ّذر البيع تصبح اإلحالة تامة وجوبا
لفائدة الشركة بالثمف االتفاقي أو وفؽ الشروط المنصوص عمييا في العقد التأسيسي الذي يجب أف يتضمف

أحكاما خاصة بيذه الصورة .ويخفض مف رأس ماؿ الشركة بقدر تمؾ النسبة مف األسيـ التي اشترتيا.

ويتمتع الشركاء المحاموف المباشروف في الشركة بحؽ األولوية في شراء حصص مف آؿ إلييـ الحؽ أو
حصص مف توقؼ عف العمؿ في أجؿ ستة أشير مف تاريخ إعالـ مجمس اإلدارة أو وكيؿ الشركة بنيتيـ في

اإلحالة.

الفصل :43
حرية ويتمتع المحاموف المباشروف بالشركة باألولوية في شراء
تقع إحالة األسيـ والحصص بيف الشركاء بكؿ ّ
الحصص واألسيـ المعروضة لمبيع.
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وعمى الشريؾ الراغب في بيع أسيمو أو حصصو أف يعمـ المحاميف المباشريف بالشركة بواسطة عدؿ منفذ
بنيتو في البيع ويمنحيـ أجؿ ثالثة أشير لممارسة حؽ األولوية في الشراء

 .وبانقضاء األجؿ دوف شرائيـ

لمحصص المعروضة لمبيع أو مصادقتيـ عمى البيع لممحامي غير المباشر بالشركة تصبح اإلحالة تامة لفائدة

الشركة بالثمف االتفاقي أو وفؽ الشروط المنصوص عمييا بالعقد التأسيسي  .ويخفض مف رأس ماؿ الشركة بتمؾ
النسبة مف األسيـ التي اشترتيا.
الفصل : 44
كؿ شريؾ تسبب في مضرة الغير أثناء مباشرتو ألعمالو سواء كانت المضرة مادية أو معنوية يكوف مسؤوال
عف خطئو إذا كاف الخطأ قصديا.
وتكوف في ىذه الحالة الشركة المينية التي يباشر فييا المعني بالتعويض عممو ضامنة لو وممزمة بأداء

المبالغ المستحقة إذا ثبت عدـ قدرة المديف عمى الوفاء جزئيا أو كميا وليا حؽ الرجوع عميو بالدرؾ.
الفصل : 45
تنحؿ الشركة المينية لممحاميف بأحد األسباب التالية:
أوال :باتفاؽ الشركاء.
المعينة بالعقد وحصوؿ ما يقتضي فسخيا مف شروط أو غيرىا.
ثانيا :بانقضاء المدة
ّ
ثالثا :بموت الشريؾ أو فقده أو التحجير عميو أو الشطب عميو مف جدوؿ المحاميف.

رابعا :في حاالت انحالؿ الشركة المبينة بيذا القانوف أو بحكـ قضائي في الصور المقررة النحالؿ الشركات.

الباب السابع:
في حقوق المحامي وواجباته
الفصل :46
عمى المحامي أف يباشر ميامو بنفسو .ولو أف ينيب عنو ،عمى مسؤوليتو ،مف يراه مف زمالئو.
ولممحامي أف يعيد بتسيير مكتبو  ،عمى مسؤوليتو ،لمف أراد مف المحاميف المباشريف مف غير المتمرنيف لمدة

ال تتجاوز الثالثة أشير بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص .ويتعيف عميو
إعالـ منوبيو باسـ المحامي الذي سينوبو.
الفصل :47

ينتفع المحامي الشاب الذي لـ يتجاوز سف الثالثيف ،بصفة آلية ووجوبية بطرح كمي وفي حدود الدخؿ أو

تحدد كما يمي:
الربح الخاضع لمضريبة عمى المداخيؿ خالؿ األربع سنوات األولى بعد أداء اليميف ّ
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 % 100بالنسبة لمسنة االولى
 % 75النسبة لمسنة الثػػانية
 % 50النسبة لمسنة الثػػالثة
 % 25بالنسبة لمسنة الرابعة
كما تنسحب عمى الشركات المينية لممحاميف االمتيازات المنصوص عمييا في النصوص الخاصة بمنظومة

االمتيازات الجبائية الخاصة بتشجيع االستثمارات لفائدة الخدمات غير المالية.
الفصل :48

يجب أف يكوف حضور المحامي أماـ الييئات القضائية بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاتو

بقرار مف وزير العدؿ.
الفصل :49

تمنح الييئة الوطنية لممحاميف لكؿ محاـ بطاقة مينية صالحة لسنة واحدة وتجدد سنويا قصد التعريؼ بنفسو.
تعتبر البطاقة المينية سارية المفعوؿ الوثيقة الوحيدة المعتمدة إلثبات صفة وىوية المحامي أثناء تأدية عممو

أماـ الجيات المذكورة بالفصؿ الثاني مف ىذا القانوف األساسي وال يمكف مطالبتو باإلدالء بأية وثيقة أخرى.
الفصل :50
يجب عمى المحامي المحافظة بصورة مطمقة عمى أي سر مف أسرار منوبو التي أفضى بيا إليو أو التي

اطمع عمييا بمناسبة مباشرتو لمينتو.

يمنع عمى الشركة المينية لممحاميف وعمى المحاميف المتعاطيف لنشاطيـ بمكتب مشترؾ مساعدة أو نيابة
أطراؼ تتعارض مصالحيـ.
الفصل :51
يجوز لممحامي القياـ بميمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمؿ عمى ميزانية الدولة أو المؤسسات
العمومية أو الجماعات المحمية.
إذا كمؼ المحامي مف طرؼ الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جية أخرى بميمة غير محدودة زمنيا تحوؿ

دوف تفرغو لمباشرة مينتو أو تمس مف استقاللية أو شرؼ المحاماة فإنو يحاؿ وجوبا عمى عدـ المباشرة.
الفصل :52
ال يجوز الجمع بيف مينة المحاماة ومباشرة أي مينة أو نشاط آخر بمقابؿ عدا التدريس

العالي بالبالد التونسية.

كما يحجر الجمع بيف المحاماة واألنشطة التالية:
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بمؤسسات التعميـ

ػ تعاطي األنشطة التجارية بأنواعيا.
 تنشيط البرامج اإلعالمية.ػ المشاركة في البرامج اإلعالمية ميما كاف نوعيا بصورة منتظمة أو دورية ،بمقابؿ أو بدونو خالفا ألحكاـ

الداخمي لممينة.
النظاـ ّ
ّ

ػ مباشرة خطة وكيؿ أو رئيس مدير عاـ أو مدير عاـ مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونو ،باستثناء

رئاسة مجالس اإلدارة في الشركات خفية اإلسـ.

ػ ممارسة أي مينة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ال تتالءـ مع مينة المحاماة.
الفصل :53
يحجر عمى المحامي العضو بمجمس تشريعي أف ينوب أو يترافع أو يقدـ استشارة ضد الدولة أو الجماعات

المحمية أو المجالس الجيوية أو المؤسسات العمومية لدى سائر الجيات المذكورة بالفصؿ الثاني مف ىذا القانوف
األساسي.
وينطبؽ نفس التحجير عمى المحامي العضو بأحد المجالس التمثيمية المحمية أو الجيوية

أو بالمؤسسات

الراجعة ليا بالنظر بالنسبة لمقضايا المتعمقة بالمجمس الذي ينتمي إليو أو بالمؤسسات الراجعة لو بالنظر.
كما يحجر عمى المدرسيف الذيف يجمعوف بيف مينتي التدريس والمحاماة النيابة ضد و ازرة التعميـ العالي

والمؤسسات التابعة ليا أو التي تحت إشرافيا.
الفصل :54

يحجر عمى المحاميف مف قدماء موظفي الدولة المرسميف بأحد أقساـ الجزء األوؿ مف جدوؿ المحاميف أف

يقوموا بأي عمؿ ضد مصالح اإلدارة العمومية وذلؾ لمدة خمس سنوات مف تاريخ انقطاعيـ عف مباشرة الوظيفة.
الفصل :55
ال يجوز أف يكوف لممحامي المباشر منفردا أو باالشتراؾ مع غيره أكثر مف مكتب واحد بتراب الجميورية إال

في صورة المباشرة ضمف شركة مينية لممحاميف.

و يجب أف يكوف مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المينية لممحاميف مطابقا لكراس شروط يضبطو مجمس
الييئة الوطنية لممحاميف ويراقب احترامو مجمس الفرع الجيوي المختص ترابيا.
كما ال يجوز تغيير مكتب المحامي أو شركة المحاميف إال بعد اإلعالـ الكتابي المسبؽ لمفرع الجيوي المزمع
االنتصاب بمرجع نظره وبعد اإلدالء بشيادة في السيرة المينية مف رئيس مجمس الفرع الجيوي السابؽ.
في حالة وجود تتبع تأديبي والى حيف البت فيو ،ال يمكف نقمة مكتب المحامي محؿ التتبع خارج دائرة الفرع

التابع لو.
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الفصل :56
ال يجوز لممحامي:
- 1أداء الشيادة ولو عمى سبيؿ االسترشاد في نزاع أنيب أو استشير فيو.

- 2أداء أية مساعدة ولو مف قبيؿ النصح أو االستشارة لخصـ موكمو في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط بو

إذا كاف قد أبدى فيو رأيا استشاريا لخصمو أو سبقت نيابتو عنو فيو ثـ تخمى عنيا.
- 3نيابة مف تتعارض مصالحيـ في قضية واحدة.
الفصل : 57

ال يجوز لممحامي أف يقبؿ النيابة ولو بواسطة في دعوى أماـ قاض تربطو بو صمة قرابة أو مصاىرة حتى
الدرجة الرابعة ولو وافؽ خصـ منوبو عمى ذلؾ.
واذا كانت نيابتو سابقة عف تاريخ التعيد فعميو أف يتخمى عنيا  .واف لـ يفعؿ فعمى النيابة العمومية وكؿ مف

لو مصمحة في ذلؾ التجريح في نيابتو طبؽ التشريع الجاري بو العمؿ.

وال يحرمو تخميو عف النيابة مف المطالبة بأتعابو عف المرحمة التي وصمت إلييا القضية.
الفصل :58
 83مف ىذا القانوف

ال يجوز لممحامي قبوؿ التسخير أو اإلعانة العدلية إال طبؽ مقتضيات الفصؿ
األساسي ،واال كاف عرضة لمعقوبات التأديبية.
الفصل :59

يجب عمى المحامي الذي يريد القياـ في حؽ غيره ضد زميمو أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع

كاف أف يسترخص في ذلؾ مسبقا مف رئيس مجمس الفرع الجيوي الذي يرجع إليو بالنظر المحامي المقاـ عميو .
ويجب عمى رئيس الفرع الجواب في ظرؼ عشرة أياـ مف تاريخ تقديمو إليو ،وفي ظرؼ ثالثة أياـ إذا كاف األمر

يكتسي صبغة استعجالية .ويكتفى بمجرد اإلعالـ في القضايا االستعجالية شديدة التأكد.
و يعد سكوت رئيس الفرع بعد انقضاء األجؿ المذكور ترخيصا.

واذا كاف النزاع بيف محامييف فال يتـ الترخيص إال بعد اإلدالء بقرار في تعذر الصمح مف قبؿ رئيس الفرع

المختص.

واخالؿ المحامي باإلجراءات المبينة أعاله يعتبر مساسا بأخالقيات المينة موجبا لممؤاخذة التأديبية.
الفصل :60
إذا تعذر عمى المتقاضي تكميؼ محاـ لنيابتو ضد محاـ ،فعميو أف يرفع أمره لرئيس مجمس الفرع الجيوي

المختص الذي يجب عميو تعييف مف يتولى الدفاع عنو في أجؿ ال يتجاوز أسبوعا
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 .وبانقضائو يمكف لممعني

باألمر استصدار إذف عمى عريضة في انتداب محاـ مف رئيس محكمة االستئناؼ التي بدائرتيا مقر الفرع
المذكور .وعمى رئيس محكمة االستئناؼ إعالـ رئيس الفرع باسـ المحامي المعيف.
تعمؽ اآلجاؿ الخاصة بسير الدعاوى مف تاريخ رفع األمر إلى رئيس الفرع إلى حيف البت فييا نيائيا.
الفصل :61
عمى المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع عمى الوجو األكمؿ  .واذا ط أر عميو ما يحوؿ دوف القياـ
بواجبو بنفسو يتحتـ عميو إعالـ رئيس مجمس الفرع الجيوي بذلؾ .
ويجب في األثناء القياـ بما تأكد مف األعماؿ التي تفوت بدونيا الحقوؽ ولو بواسطة زميؿ.
ويعد عدـ قيامو بما ذكر إخالال منو بالواجبات المينية.
الفصل : 62
إذا قرر المحامي التخمي عف النيابة في قضية ما فعميو أف يتقيد بأحكاـ التخمي المنصوص عمييا بمجمة

المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل :63

يجب عمى المحامي موافاة منوبيو أو مف يؤوؿ إلييـ الحؽ بجميع األمواؿ المستخمصة أو المقبوضة لفائدتيـ

في ظرؼ شير مف تاريخ قبضيا  ،وعند التعذر أو في صورة رجوع األمواؿ لقصر أو مولى عمييـ فيجب عميو
إيداعيا لحسابيـ بصندوؽ الدفوعات لممحاميف وفؽ االجراءات المنظمة لو.
ولممحامي خصـ أتعابو ومصاريفو قبؿ اإليداع إذا كانت محؿ اتفاؽ كتابي أو مقدرة بصورة قانونية مف قبؿ

رئيس مجمس الفرع الجيوي.
الفصل :64

يجب عمى المحامي المباشر أف يدفع في افتتاح كؿ سنة قضائية معموـ االشتراؾ السنوي لصندوؽ الييئة

الوطنية لممحاميف وأف يدفع في افتتاح كؿ سنة إدارية معموـ االشتراؾ لصندوؽ الحيطة والتقاعد لممحاميف.
تبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.

واذا خالؼ المحامي أحكاـ الفقرة األولى المتقدمة طيمة سنة كاممة يوجو لو العميد تنبييا بالدفع بواسطة رسالة
مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ.
ويحاؿ المحامي وجوبا عمى عدـ المباشرة في صورة عدـ الخالص بعد مضي ثالثة أشير مف بموغ تمؾ
الرسالة إليو.
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الفصل :65
تخضع جميع األعماؿ واإلجراءات لدى المحاكـ وسائر الجيات المذكورة بالفصؿ الثاني مف ىذا القانوف
األساسي والعقود وأعماؿ التحكيـ واتفاقيات الصمح وكذلؾ االستشارات الكتابية التي يقوـ بيا المحامي لطابع

محاماة يحدد مقداره مجمس الييئة واال عدت باطمة.
الفصل :66

المحامي مسؤوؿ طبقا ألحكاـ ىذا القانوف وغيره مف القوانيف الجاري بيا العمؿ عما يرتكبو مف األخطاء
المينية.
الفصل :67
إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محاـ ،يتـ إعالـ رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص بذلؾ حينا وبما يترؾ أث ار
كتابيا.
يحاؿ المحامي وجوبا مف طرؼ الوكيؿ العاـ لدى محكمة االستئناؼ عمى قاضي التحقيؽ الذي يتولى بحثو

في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو مف ينيبو في الغرض.

يقوـ مأمورو الضابطة العدلية في حالة التمبس بكؿ اإلجراءات  .ويمنع عمييـ سماع المحامي أو مكافحتو

بغيره.

ال يجوز تفتيش مكتب المحامي إال مف قبؿ قاضي التحقيؽ وبحضور المحامي ورئيس مجمس الفرع الجيوي

لممحاميف الراجع لو بالنظر أو مف ينيبو في الغرض  .وفي حالة التمبس يمكف لمأموري الضابطة العدلية القياـ
بأعماؿ التفتيش بحضور المحامي ورئيس مجمس الفرع الجيوي المختص أو مف ينيبو.
وال يشترط حضور المحامي إذا كاف بحالة فرار.
ويتعيف في كؿ األحواؿ عمى قاضي التحقيؽ أو مأموري الضابطة العدلية المباشريف لمتفتيش تحديد مناط

بحثيـ ونوعية الوثائؽ أو األدلة التي يروموف حجزىا مع االلتزاـ بحدود ما لو ارتباط وثيؽ بالجريمة  .وفي كؿ

األحواؿ ال يمكنيـ اإلطالع عمى ممفات أو وثائؽ ال صمة ليا بالقضية موضوع البحث أو حجزىا.
وتسري ىذه األحكاـ عمى مكاتب الييئة الوطنية لممحاميف وفروعيا الجيوية.
تبطؿ ك ّؿ األعماؿ المخالفة لإلجراءات المشار إلييا بيذا الفصؿ.
الفصل :68

ال يترتب عف األعماؿ والمرافعات والتقارير المنجزة مف المحامي أثناء مباشرتو لمينتو أو بمناسبتيا أي دعوى
ضده.
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وال يتعرض المحامي تجاه الييئات والسمطات والمؤسسات التي يمارس مينتو أماميا إال لممساءلة التأديبية
وفؽ أحكاـ ىذا القانوف.
الفصل :69
يعتبر العميد وأعضاء مجمس الييئة الوطنية لممحاميف ورئيس وأعضاء مجمس الفرع الجيوي سمطا إدارية

عمى معنى أحكاـ الفصؿ  82مف المجمة الجزائية.

واالعتداء عمى أحد ممف ذكر في الفقرة السابقة أو عمى أي محاـ أثناء ممارستو لميامو أو بمناسبتيا يعاقب

عميو بالعقاب المستوجب لالعتداء عمى قاض.

الباب الثامن:
في أتعاب المحامي
الفصل : 70
تخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كؿ األحواؿ لمتقدير مف رئيس مجمس الفرع الجيوي كمما تعمؽ األمر
بمولى عمييـ.
وفي بقية الحاالت تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاؽ مسبؽ بينو وبيف منوبو وتقدر أساسا باالعتماد عمى
طبيعة الخدمة التي يسدييا ومدتيا وأىميتيا وعمى خبرة المحامي وتخصصو وأقدميتو والجيد الذي يتوقع أف يبذلو

والنتيجة التي يمكف لو تحقيقيا.

ويمكف لمطرفيف كذلؾ االتفاؽ كتابة مسبقا عمى تخصيص المحامي بنسبة مف قيمة ما سيتـ تحقيقو مف
النتائج عمى أف ال تفوؽ تمؾ النسبة العشريف بالمائة وأف ال تكوف ذات طبيعة عينية أو مخمة بشرؼ المينة

وكرامة المحامي.
الفصل :71

يستحؽ المحامي أتعابو كمما تعيد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عف إنياء ذلؾ بموجب عزلو منيا

أو حصوؿ صمح في النزاع .ويسقط حقو في المطالبة بيا بعد مضي خمسة عشر عاما مف تاريخ استحقاقو ليا.
الفصل :72
أي خالؼ بيف المحامي ومنوبو حوؿ مقدار األتعاب أو ما بقي متخمدا منيا بالذمة ،يرفع إلى رئيس مجمس
الفرع الجيوي المختص بسعي مف األحرص منيما.
يصدر رئيس مجمس الفرع ق ار ار معمال في تقدير أتعاب المحاماة وفؽ أحكاـ الفصؿ
األساسي .ويخضع ىذا القرار لإلكساء بالصيغة التنفيذية مف رئيس المحكمة
المحامي بمجرد تقديمو إليو مف المعني باألمر دوف أية إجراءات إضافية.
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 83مف ىذا القانوف

االبتدائية الذي بدائرتيا مكتب

يتـ اإلعالـ بالقرار بواسطة عدؿ منفذ .ولكؿ مف الطرفيف الطعف فيو طبؽ اإلجراءات واآلجاؿ المنصوص
عمييا بالفصؿ  101وما بعده مف ىذا القانوف األساسي.
الفصل :73
تتمتع أجرة المحامي والمصاريؼ المبذولة منو بحؽ امتياز عمى األمواؿ واألشياء التي آلت إلى منوبو بموجب

األعماؿ التي قاـ بيا لفائدتو.

ويحتؿ ىذا االمتياز نفس رتبة امتياز المصاريؼ القضائية الواردة بالفصؿ  199مف مجمة الحقوؽ العينية.
يمكف لممحامي ضمانا لحقوقو  ،االمتناع عف تسميـ التقارير والوثائؽ التي حررىا واألحكاـ والمؤيدات التي
بحوزتو في نطاؽ نيابتو إلى أف يقع خالصو في مستحقاتو ،وذلؾ بعد الحصوؿ عمى إذف كتابي في الغرض مف

رئيس مجمس الفرع الجيوي لممحاميف الراجع لو ىو بالنظر.
الفصل : 74

يستحؽ المحامي المنتدب في نطاؽ اإلعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية أو الحضور لدى باحث
البداية ،منحة يحدد مقدارىا بأمر تصرؼ لو مف ميزانية الدولة بمجرد االستظيار بقرار التسخير.
ولممحامي المنتدب بطريؽ اإلعانة العدلية حؽ مطالبة منوبو بأتعابو إذا زالت عنو حالة العسر.

الباب التاسع:
في الهياكل المهنية
القسم األول :في الهيئــة الوطنيــة لممحاميــن
الفصل :75
تضـ الييئة الوطنية لممحاميف و جوبا جميع المحاميف بالبالد التونسية المرسميف بالجدوؿ وتتمتع بالشخصية

القانونية واالستقالؿ المالي و يديرىا مجمس يترأسو عميد و تعقد جمساتيا العامة طبؽ أحكاـ ىذا القانوف ومقرىا
تونس العاصمة.
الفصل :76
تعرض وجوبا عمى مجمس الييئة الوطنية لممحاميف مف أجؿ إبداء الرأي المسبؽ جميع مشاريع ومقترحات

التشريعات المتعمقة بتنقيح الدستور أو المتعمقة بالييئات الدستورية أو تنظيـ العدالة أو إدارة القضاء أو المحاماة
أو اختصاص المحاكـ واإلجراءات المتبعة لدييا أو المنظمة لمميف ذات الصمة بالقضاء أو الحقوؽ األساسية

والحريات العامة أو حماية المعطيات الشخصية أو قانوف المالية.
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الفصل :77
يتركب مجمس الييئة مف العميد ورؤساء الفروع الجيوية وأربعة عشر عضوا يقع

انتخابيـ مف قبؿ الجمسة

العامة.
يتولى العميد أو مف ينيبو تمثيؿ الييئة الوطنية لدى كافة السمط المركزية.
عمى العميد التفرغ لممارسة ميامو ،وتسند لو منحة شيرية يحددىا مجمس الييئة في افتتاح كؿ سنة قضائية.
الفصل :78
يختص مجمس الييئة الوطنية لممحاميف بما يمي:
ػ اتخاذ ق اررات الترسيـ بجدوؿ المحاميف.
ػ ضبط جدوؿ المحاميف.
ػ ممارسة السمطة التأديبية والعفو.
 .إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات التشريعات واقتراح اإلصالحات الضرورية لضماف حسف سير مرفؽ
العدالة واحتراـ استقاللية القضاء والمحاماة،
ػ إدارة مكاسب الييئة والترخيص في إبراـ العقود واالتفاقات ميما كاف نوعيا.
ػ اإلشراؼ عمى إدارة صندوؽ الحيطة والتقاعد لممحاميف وتنظيـ الرعاية الصحية واالجتماعية لممحاميف

وأسرىـ .

 .اإلشراؼ عمى إدارة صندوؽ دفوعات المحاميف.
ػ اإلحالة عمى التقاعد.
ػ تقدير الجرايات الراجعة لألرامؿ واألبناء القصر بالنسبة لمف توفي مف المحاميف.
ػ إسناد الصفة الشرفية لممحاميف المتقاعديف.
ػ النظر في االنخراط في المنظمات الدولية واإلقميمية لممحاميف أو االنسحاب منيا ،واالشتراؾ باسـ المحاميف

في مؤتمراتيا وابراـ االتفاقيات معيا.

ػ تنظيـ محاضرات التمريف والتكويف واستكماؿ الخبرة بالتنسيؽ مع المعيد األعمى لممحاماة.
.إحداث مركز لمدراسات والبحوث والتوثيؽ وضبط ميامو واإلشراؼ عميو.
.القياـ بسائر المياـ المسندة لو بموجب القانوف.
الفصل :79
يتولى العميد بالخصوص ما يمي:
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ػ تمثيؿ الييئة الوطنية لممحاميف لدى كافة السمط المركزية واألجنبية.
ػ اإلشراؼ عمى تجديد مجالس الفروع الجيوية وعمى االنتخابات الجزئية لسد الشغور الحاصؿ بيا.
ػ رئاسة مجالس الييئة.
ػ رئاسة المجنة المالية.
ػ إبراـ العقود التي يرخص فييا مجمس الييئة الوطنية لممحاميف.
 اإلحالة عمى مجمس التأديب بصفة استثنائية وعند الضرورة في حاؿ تخمؼ رئيس الفرع عف ذلؾ  .وفيىذه الحالة ال يحضر كؿ مف العميد ورئيس الفرع أعماؿ مجمس التأديب الممتئـ لمغرض.
الفصل :80
يعيف مجمس الييئة الوطنية لممحاميف مف بيف أعضائو كاتبا عاما وأميف ماؿ ،وتسند إلى بقية األعضاء مياـ

الداخمي لمينة المحاماة.
النظاـ ّ
أخرى يقررىا المجمس حسب ّ

القسم الثاني :في الفروع الجهويـــة
الفصل :81
يحدث فرع جيوي لممحاميف بكؿ دائرة محكمة استئناؼ .ويحدث فرع جيوي جديد كمما تـ تركيز محكمة
استئناؼ جديدة.
يتركب مجمس الفرع الجيوي مف رئيس ومف:
 ستة أعضاء ،إذا كاف عدد المحاميف المنتصبيف بدائرة الفرع ال يتجاوز الثالثمائة. عشرة أعضاء إذا كاف عدد المحاميف المنتصبيف بدائرة الفرع أكثر مف ثالثمائة وأقؿ مف ألفيف. -عشروف عضوا إذا فاؽ عدد المحاميف المنتصبيف بدائرة الفرع ألفيف.

واذا كاف الفرع يضـ أكثر مف محكمة ابتدائية فيجب أف يكوف مف ضمف أعضاء الفرع ممثؿ عف كؿ محكمة

ابتدائية.

الفصل :82
تباشر مجالس الفروع المسائؿ الجيوية كؿ حسب مرجع نظره و خاصة منيا ما يمي :
ػ مراقبة المباشرة.
 .العمؿ عمى مكافحة السمسرة وجميع الظواىر الماسة بشرؼ المينة وتكافؤ الفرص وليا في ىذا الصدد أف
تطمب مباشرة مف جميع شركات التأميف مدىا بقوائـ دورية ألسماء المحاميف النائبيف في ممفات حوادث المرور

المحكوـ بيا قضائيا أو التي تمت بالصمح وقيمة المبالغ المقبوضة مع حجب المعطيات الشخصية الخاصة

بالحرفاء.
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 .ا تخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمراقبة احتراـ سقؼ عدد اليياكؿ العمومية المسندة لكؿ محاـ أو شركة
محاماة والسقؼ الجممي التقديري لألتعاب لكامؿ مدة التكميؼ مف خالؿ التنسيؽ مع المجنة مختصة لمراقبة

ومتابعة نيابة المحاميف وشركات المحاميف لميياكؿ العمومية وتمثيميا لدى المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية

والعسكرية والتعديمية والتحكيمية المحدثة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري بو العمؿ.
 اإلحالة عمى عدـ المباشرة واإلذف باستئنافيا. -متابعة الشكايات المتعمقة بالمحاميف.

ػ التصرؼ في المكاسب واالعتمادت المخصصة ليا وذلؾ تحت إشراؼ مجمس الييئة الوطنية لممحاميف.
الفصل :83
يختص رئيس مجمس الفرع الجيوي بما يمي:
ػ رئاسة مجمس الفرع.
ػ تمثيؿ الفرع لدى السمط القضائية والجيوية والمحمية أو تعييف مف يمثمو لدييا.
.التنسيؽ مع رؤساء المحاكـ والوكالء العاميف ووكالء الجميورية قبؿ بداية كؿ سنة قضائية قصد تنظيـ

مواعيد الجمسات وطرؽ العمؿ وكؿ ما يمزـ لضماف حسف سير القضاء وتسييؿ عمؿ المحامي.
ػ اتخاذ الق اررات في الشكايات المرفوعة ضد المحاميف.
 .اإلحالة عمى مجمس التأديب و يكوف ق ارره غير قابؿ لمطعف.
ػ تسعير أجور المحاميف.
ػ متابعة تصفية مكاتب المحاميف.
ػ انتداب المحاميف عند الحاجة.
كما يختص دوف سواه بتعييف المحاميف في إطار التسخير أو اإلعانة العدلية.
الفصل :84

يعيف مجمس الفرع الجيوي مف بيف أعضائو كاتبا عاما وأميف ماؿ  .وتسند إلى بقية األعضاء مياـ أخرى

الداخمي لمينة المحاماة.
النظاـ ّ
يقررىا المجمس حسب ّ

القسم الثالث :في الجمسات العامة العادية والخارقة لمعادة
الفصل :85
يتولى العميد أو الكاتب العاـ لمييئة الوطنية عند التعذر في آخر كؿ سنة قضائية تعييف تاريخ الجمسة العامة

االعتيادية و يدعو ليا كافة المحاميف المباشريف.
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ويمكف أف تتضمف الدعوة تحديد الموعد الثاني لمجمسة العامة التي تنعقد صحيحة ميما كاف عدد الحاضريف
في أجؿ أقصاه شي ار في حالة عدـ توفر النصاب المنصوص عميو بالفقرة األولى مف الفصؿ الموالي.
وتسري نفس األحكاـ عمى رئيس الفرع والكاتب العاـ فيما يتعمؽ بالجمسات العامة الجيوية.
تودع وجوبا نسخ مف التقريريف األدبي والمالي عمى ذمة المحاميف بمقر الييئة أو مقرات الفروع حسب الحالة
وعمى الموقع االلكتروني قبؿ موعد انعقاد الجمسة العامة بأسبوع.
الفصل :86
يشتمؿ جدوؿ أعماؿ الجمسة العامة االعتيادية عمى ما يمي:
ػ تقديـ التقرير األدبي المتعمؽ بنشاط الييئة أو الفرع في تمؾ السنة ومناقشتو وعرضو عمى المصادقة.
ػ تقديـ التقرير المالي ومناقشتو وعرضو عمى المصادقة.
ػ مناقشة مسائؿ عامة عند االقتضاء مع بياف مواضيعيا.
ػ انتخاب العميد ومجمس الييئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجمسو عند انتياء المدة.
و تعتبر مداوالت الجمسة العامة صحيحة إذا حضرىا ثمث المحاميف الذيف ليـ حؽ التصويت.
وتتخذ مقرراتيا باألغمبية النسبية مع مراعاة أحكاـ الفصؿ  90مف ىذا القانوف األساسي .
الفصل :87
تعقد جمسات عامة خارقة لمعادة وطنية أو جيوية بدعوة مف:
 العميد أو بقرار مف مجمس الييئة الوطنية لممحاميف عمى المستوى الوطني. -رئيس مجمس الفرع أو بقرار مف مجمس الفرع عمى المستوى الجيوي.

 بطمب كتابي صادر عف ثمث المحاميف المباشريف حسب الحالة إذا تعمؽ األمر بمسائؿ متأكدة وذاتأىمية وطنية أو جيوية ،ومنيا تنقيح قانوف المينة أو وضع النظاـ الداخمي أو تنقيحو .
وال تكوف ىذه الجمسات صحيحة إال إذا حضرىا ثمث المحاميف الذيف ليـ حؽ التصويت حسب الحالة.
النظاـ
تتخذ الجمسة العامة ق ارراتيا بأغمبية الحاضريف عمى أف تتخذ الق اررات المتعمقة بتنقيح قانوف المينة أو ّ

الداخمي باألغمبية المطمقة ممف ليـ حؽ التصويت .وفي صورة تعذر حصوؿ األغمبية يكتفى بأغمبية الحاضريف
وذلؾ في جمسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادىا في أجؿ ال يقؿ عف خمسة عشر يوما وال يتجاوز الشير.
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القسم الرابع :في الترشح واالنتخابات
الفصل :88
تنتخب الجمسة العامة االنتخابية رئيسا يتولى تكويف مكتب مف غير المترشحيف لإلشراؼ عمى

العميد وأعضاء مجمس الييئة .

انتخابات

يكوف االنتخاب ح اًر ومباش اًر وسرياً ونزيياً وشفافاً وشخصياً.
يجب التعامؿ بموضوعية ونزاىة مع كافة المترشحيف وعدـ االنحياز إلى أي مترشحة أو مترشح ،وتجنب ما

مف شأنو أف يؤثر عمى إرادة الناخبيف.

تتوقؼ الحممة االنتخابية وجوبا قبؿ يوـ مف موعد االنتخابات .و يجب عمى المترشحيف ومساندييـ احتراـ فترة

الصمت وىي المدة التي يمنع خالليا القياـ بأي دعاية انتخابية وتضـ يوما قبؿ يوـ االقتراع ويوـ االقتراع إلى

حد غمؽ آخر صندوؽ وتشمؿ إيقافا تاما لجميع وسائؿ الحممة االنتخابية .
ّ
توضع عمى ذمة المحاميف يوـ االقتراع

ورقة تصويت ليضمنوىا اختياراتيـ ثـ يضعوىا في الصندوؽ

المخصص لمغرض ،وتكوف ىذه الورقة ممضاة مف المشرؼ عمى الصندوؽ ونائبو.

معدة لمغرض أو ال تتضمف أية عالمة ميما كاف نوعيا أو تحتوي أكثر مف العدد
تعتبر ممغاة كؿ ورقة غير ّ
المقرر ،أو ال تعبر بوضوح عف إرادة المحامي.
ال تحتسب إال أوراؽ التصويت السميمة بعد استبعاد األوراؽ الممغاة.
الفصل :89
حددت المدة النيابية بثالث سنوات.
ينتخب العميد لمدة نيابية واحدة غير قابمة لمتجديد.
وينتخب أعضاء مجمس الييئة و رؤساء الفروع الجيوية وأعضاء مجمس الفرع الجيوي لمدة نيابية قابمة

لمتجديد مرة واحدة.

تجرى تحت إشراؼ العميد أو مف ينيبو مف أعضاء مجمس الييئة الوطنية
مجمس الفرع الجيوي وأعضاء مجمسو طبؽ الصيغ واإلجراءات المضبوطة

الييئة.

انتخابات جيوية النتخاب رئيس
النتخاب العميد وأعضاء مجمس

الفصل :90
يشترط في المترشح لخطة العميد أف يكوف مرسما لدى التعقيب منذ عشر سنوات عمى األقؿ.
ويمكف أف يترشح لعضوية مجمس الييئة أو لرئاسة مجمس الفرع المحامي المرسـ بالتعقيب منذ ثالث سنوات

عمى األقؿ.
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و يتعيف عمى كؿ مترشح لخطة العميد أو لعضوية الييئة الوطنية لممحاميف تقديـ مطمب كتابي لمعميد
المباشر مقابؿ وصؿ قبؿ انعقاد الجمسة العادية اإلنتخابية بعشريف يوما عمى األقؿ.
يتـ البت في مدى توفر شروط الترشح في ظرؼ أسبوع مف تاريخ انقضاء أجؿ الترشح.
ويمكف أف يترشح لعضوية مجمس الفرع المحامي المرسـ لدى االستئناؼ منذ خمس سنوات عمى األقؿ.
ينتخب العميد وأعضاء مجمس الييئة الوطنية مف قبؿ المحاميف المباشريف لمدة عاـ عمى األقؿ وبأغمبية

األصوات.

إذا تقدـ أكثر مف مترشحيف

اثنيف النتخابات العمادة أو رئاسة مجمس الفروع ولـ يحرز أي منيما عمى

األغمبية المطمقة تعاد االنتخابات بنفس الجمسة في دورة ثانية ال يتنافس فييا إال المرشحاف المحرزاف عمى أكثر

األصوات في الدورة األولى.

يفوز بالعمادة أو برئاسة مجمس الفرع الجيوي مف أحرز أكثر عدد مف األصوات في الدورة الثانية.
أما أعضاء مجمس الييئة الوطنية أو مجمس الفرع الجيوي المنتخبوف فيـ المترشحوف المحرزوف عمى أكثر
األصوات بالجمسة العامة خالؿ دورة واحدة.
يحجر الجمع بيف مسؤوليتيف نيابيتيف عمى المستوييف الوطني والجيوي.
يحجر الترشح عمى كؿ مف ثبت عدـ خالصو لمعاليـ االشتراؾ أو عمى مف سبقت مؤاخذتو تأديبيا أو جزائيا
مف أجؿ جريمة قصدية أو فعؿ مخؿ بالشرؼ.
تبطؿ عضوية عضو مجمس الييئة الوطنية أو مجمس الفرع الجيوي إذا ثبتت مخالفتو لمشروط المطموبة
لمترشح ،ويعوض بصورة آلية بالعضو الحائز عمى أكثر األصوات مف بيف المترشحيف الذيف لـ يفوزوا

بالعضوية.

القسم الخامس :في سد الشغور
الفصل :91
إذا حصؿ شغور بعضوية ىياكؿ المينة يتـ سده آليا بالمترشح الحائز عمى أكثر األصوات مف بيف

المترشحيف الذيف لـ يفوزوا بالعضوية وذلؾ في أجؿ أقصاه ثالثوف يوما.

واذا حصؿ الشغور في خطة العميد أو رئيس مجمس الفرع الجيوي خالؿ النصؼ األوؿ مف المدة النيابية يقع

المجوء إلى انتخابات سابقة ألوانيا ،أما إذا حصؿ الشغور خالؿ النصؼ الثاني مف المدة النيابية فينتخب

المجمس المعني أحد أعضائو باالقتراع السري وباألغمبية النسبية وال يعتد بالتحجير المتعمؽ بشرط األقدمية
المنصوص عميو بالفصؿ  90مف ىذا القانوف األساسي.
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القسم السادس :في اإلعالم بالمقررات
الفصل :92
عمى العميد ورؤساء الفروع الجيوية ورؤساء المجالس ورؤساء الجمسات العامة كؿ في حدود اختصاصو

إعالـ الوزير المكمؼ بالعدؿ والوكالء العاميف لدى محاكـ االستئناؼ الراجعيف ليا بالنظر بالقررات التي

يتخذونيا أو تتخذىا المجالس أو الجمسات العامة التي يترأسونيا في أجؿ أسبوع مف تاريخ اتخاذ القرار بالنسبة

لنتائج الجمسات العامة وتوزيع المياـ بيف أعضاء المجالس وبالق اررات التأديبية وق اررات اإلحالة عمى عدـ

المباشرة أو استئنافيا ،وفي أجؿ شير في ما عدا ذلؾ مف الق اررات.

وعمى رئيس مجمس الفرع الجيوي إعالـ العميد بالق اررات المتخذة عمى مستوى مجمس الفرع الجيوي في ظرؼ

أسبوع مف تاريخ اتخاذىا.

ويتـ إعالـ المعنييف بالق اررات الفردية في ظرؼ أسبوعيف مف تاريخ صدورىا بأي وسيمة تترؾ أث ار كتابيا
وتمكينيـ مف نسخ منيا في ظرؼ شير مف تاريخ صدورىا.
وعمى الوكالء العاميف إعالـ الوزير المكمؼ بالعدؿ وكافة المحاكـ بما بمغ إلييـ مف ق اررات.
الفصل :93
يتعيف عمى العميد إعالـ الو ازرة المكمفة بالعدؿ ومحكمة االستئناؼ بتونس والمحكمة اإلدارية بتونس،

بالق اررات الصادرة عف مجمس التأديب ،وعمى الو ازرة المذكورة إعالـ كافة المحاكـ بالق اررات التأديبية.

الباب العاشر
في التأديب
الفصل :94
تتولى اليياكؿ المينية كؿ في حدود اختصاصو إجراء المراقبة الحتراـ مبادئ االستقامة واالعتداؿ والزمالة
ومراعاة الواجبات التي يقوـ عمييا شرؼ مينة المحاماة والواجبات المقررة بيذا القانوف األساسي وليا السمطة

الالزمة لمراقبة وضماف احتراـ ىذه المبادئ والواجبات واإلحالة عمى مجمس التأديب.
الفصل :95

تأديبيا المحامي الذي يخؿ بالمبادئ والواجبات المذكورة بالفصؿ السابؽ أو يرتكب ما يناؿ مف شرؼ
يؤاخذ
ّ
المينة أو يحط منيا بسبب سموكو أثناء تأدية عممو أو بمناسبتو أو سيرتو خارجيا.
و يختص بالتأديب مجمس يتركب مف :
ػ العميد رئيسا أو الكاتب العاـ لمييئة في صورة التعذر.
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سنا.
ػ الكاتب العاـ لمييئة مقر ار وفي صورة التعذر أكبر أعضاء المجمس ّ
ػ رئيس مجمس الفرع الجيوي المنتمي إليو المحامي المحاؿ عمى المجمس.
ػ أربعة مف أعضاء مجمس الييئة المنتخبيف عمى المستوى الوطني يقع انتخابيـ مف قبؿ المجمس المذكور.
ػ خمسة أعضاء يعينيـ مجمس الييئة الوطنية في بداية مدتو النيابية مف قائمة ال يقؿ عددىا عف العشريف
يقترحيا العميد والكاتب العاـ مف غير المحاميف المتحمميف لمسؤولية داخؿ ىياكؿ المينة ،تشترط فييـ الشروط

المقررة لمترشح لخطة العمادة.

و يمارس مجمس التأديب سمطتو في جمسات سرية بحضور نصؼ أعضائو عمى األقؿ ،ويصدر ق ارراتو

بأغمبية األصوات.

ال يشارؾ رئيس الفرع المعني في التصويت.
يكوف صوت الرئيس مرجحا عند تساوي األصوات.
الفصل :96
تسمط عمى المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية :
 1ػ اإلنذار.
2ػ التوبيخ.
3ػ الحط مف قسـ التعقيب إلى االستئناؼ.
4ػ اإليقاؼ المؤقت عف ممارسة المينة لمدة ال تتجاوز عاميف .
5ػ التشطيب عمى اإلسـ مف الجدوؿ لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات.
6ػ محو اإلسـ مف الجدوؿ بصفة نيائية.
يجوز لمجمس التأديب اإلذف بالنفاذ العاجؿ في الحاالت الثالث األخيرة.
الفصل :97
يسقط حؽ التتبع التأديبي بمرور ثالثة أعواـ مف تاريخ ارتكاب المخالفة ما لـ تكف ليا صبغة الجناية .وفي
ىذه الصورة فإف التتبع التأديبي مف أجميا يخضع آلجاؿ السقوط وعوامؿ القطع و التعميؽ المنصوص عمييا

بمجمة اإلجراءات الجزائية .
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الفصل :98
إذا نسب لممحامي ما قد يستوجب مؤاخذتو فإف الشكايات والتقارير المتعمقة بذلؾ تحاؿ وجوبا عمى رئيس
مجمس الفرع الجيوي المختص .ويتولى ىذا األخير سواء بناء عمى تمؾ الشكايات أو بمبادرة منو أو بطمب مف

العميد أو الوكيؿ العاـ إجراء األبحاث بنفسو أو بواسطة مف يعينو ليذا الغرض .

وعمى المحامي المعني باألمر الجواب عمى الشكاية وتقديـ ما لو مف دفوعات ومؤيدات في أجؿ أقصاه
خمسة عشر يوما مف تاريخ آخر إشعار لو أثر كتابي بالممؼ ويمكف لرئيس الفرع التمديد في ىذا اآلجؿ لنفس

المدة إذا قدـ لو المحامي طمبا كتابيا.

ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجؿ ثالثة أشير مف تاريخ إيداعيا بكتابة الفرع.
الفصل : 99
إذا تقررت اإلحالة عمى مجمس التأديب يتولى العميد وجوبا وحاؿ

اتصالو بالممؼ التأديبي إعالـ المحامي

المعني باألمر بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ تتضمف التنبيو عميو بالحضور شخصيا أماـ
معيف مف غير أعضاء مجمس التأديب لتمقي جوابو.
عضو مقرر مف أعضاء مجمس الييئة ّ
و يجب عمى العضو المقرر اإلطالع عمى الممؼ التأديبي وسماع المحامي المحاؿ وتقديـ تقرير في نتيجة
أعمالو في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما لمعميد الذي ينييو إلى مجمس التأديب .
ويتولى العميد دعوة مجمس التأديب إلى

االنعقاد في أقرب جمسة يستدعي ليا المحامي المحاؿ لمحضور

شخصيا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبؿ موعد الجمسة بخمسة عشر يوما.

ولممحامي المحاؿ عمى مجمس التأديب اإلطالع عمى الممؼ واستخراج نسخة مف الوثائؽ المظروفة بو وانابة

محاـ لمدفاع عنو.

إذا لـ يحضر المحامي المحاؿ فيكتفي محاميو بتقديـ تقرير كتابي يتضمف أوجو دفاعو ويواصؿ المجمس

النظر والبت في الموضوع دوف توقؼ عمى حضوره ،وذلؾ في أجؿ أقصاه ثالثة أشير مف تاريخ التعيد واال

كاف ق ارره باطال.

ويحضر رئيس مجمس الفرع الجيوي الصادر عنو قرار اإلحالة أو مف يكمفو لمغرض مف بيف أعضاء الفرع

بالجمسة التأديبية ،ولو تقديـ ممحوظاتو وبياف أسباب اإلحالة.
الفصل :100

يتخذ مجمس التأديب ق ار ار معمال يوجو العميد نظي ار منو في أجؿ ال يفوؽ ثالثيف يوما مف تاريخ صدوره إلى

كؿ مف المحامي المعني باألمر والوكيؿ العاـ ورؤساء الفروع الجيوية ورؤساء المحاكـ ووكالء الجميورية لدييا.
ويكوف النظير ممضى مف العميد نيابة عف مجمس التأديب.
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الباب الحادي عشر:
في وسائل الطعن
القسم األول :في االستئناف
الفصل :101
يجوز الطعف باالستئناؼ في الق اررات غير التأديبية الصادرة عف العميد ومجمس الييئة الوطنية لممحاميف
ومجالس الفروع الجيوية ورؤسائيا وق اررات الجمسات العامة واجراءات انعقادىا لدى محكمة االستئناؼ التي يوجد
 71مف ىذا

بدائرتيا مقر الييئة أو الفرع ممف لو حؽ التصويت ومف الوكيؿ العاـ مع مراعاة أحكاـ الفصؿ

القانوف األساسي.
الفصل :102
يجوز الطعف باالستئناؼ في الق اررات الصادرة عف مجمس التأديب مف الوكيؿ العاـ لمحكمة االستئناؼ التي

يوجد بدائرتيا الترابية مقر الييئة أو الفرع الجيوي المختص كما يجوز الطعف فييا مف رئيس الفرع الذي صدر
عنو قرار اإلحالة ومف المعني باألمر أو أحد أصولو أو فروعو أو قرينو في صورة وفاتو.
الفصل :103
يرفع االستئناؼ بعريضة كتابية في ظرؼ شير مف تاريخ اإلعالـ بالقرار أو مضي األجؿ المحدد

التخاذه

طبؽ إجراءات االستئناؼ المحددة بمجمة المرافعات المدنية والتجارية ما لـ تتعارض مع ىذا القانوف.
واالستئناؼ يوقؼ التنفيذ ما عدا في الصور المنصوص عمييا بالفقرة األخيرة مف الفصؿ

مف ىذا القانوف األساسي.

 25والفصؿ 96

عمى كاتب محكمة االستئناؼ التي وقع الطعف لدييا طبؽ الفصوؿ المتقدمة اف يوجو في ظرؼ أسبوعيف

مطمبا إلى العميد أو رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص لجمب الممؼ المتعمؽ بالقرار المطعوف فيو ،وعمى
العميد او رئيس الفرع المذكور إحالة ذلؾ الممؼ إلى كتابة تمؾ المحكمة في اجؿ ال يتجاوز الشير .وبانقضاء

ذلؾ األجؿ ،يمكف لممحكمة أف تبت في الطعف دوف توقؼ عمى ورود الممؼ االبتدائي.
الفصل :104

تختص بالنظر في مطالب استئناؼ الق اررات غير التأديبية دوائر خاصة بكؿ محكمة االستئناؼ المنتصب
بدائرتيا الفرع الجيوي المختص وتتركب مف الرئيس األوؿ لممحكمة أو مف ينوبو ومف محامييف يعينيما مجمس

الفرع في مفتتح كؿ سنة قضائية مف بيف المحاميف لدى التعقيب.
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وتختص بالنظر في الق اررات الصادرة عف مجمس الييئة وعف مجمس التأديب دائرة خاصة بمحكمة االستئناؼ
بتونس مكونة مف محامييف اثنيف تتوفر فييما شروط الترشح لخطة العمادة يعينيما مجمس الييئة الوطنية في
مفتتح كؿ سنة قضائية و يرأسيا الرئيس األوؿ أو مف ينيبو.

القسم الثاني :في التعقيب
الفصل :105
يجوز الطعف بالتعقيب أماـ المحكمة اإلدارية وطبؽ اإلجراءات المعموؿ بيا لدييا في جميع الق اررات الصادرة

عف محاكـ االستئناؼ مف طرؼ األشخاص الذيف شمميـ القرار االستئنافي أو ممف انجر ليـ منيـ الحؽ وذلؾ
في أجؿ شير مف تاريخ اإلعالـ بالقرار كما يجب قانونا.
الفصل :106
تتولى كتابة المحكمة اإلدارية توجيو مكتوب في ظرؼ أسبوع إلى محكمة االستئناؼ لجمب الممؼ المتعمؽ

بالقرار المطعوف فيو.

وعمى محكمة االستئناؼ إحالة الممؼ إلى كتابة تمؾ المحكمة في أجؿ ال يتجاوز ستيف يوما.

القسم الثالث
فـي الــــعفـو
الفصل :107
يمكف لمجمس الييئة الوطنية لممحاميف بطمب مف المحامي المؤاخذ تأديبيا بعد قضاء نصؼ العقوبة عمى

األقؿ إعفاؤه مف بقية العقاب إذا توفر لممجمس ما يبرر ذلؾ.

كما يمكف لو بناءا عمى طمب مف المحامي الذي تقرر محو

جديد وذلؾ بعد مضي خمسة أعواـ عمى األقؿ عف تاريخ المحو.

اسمو مف الجدوؿ أف يأذف بإعادة ترسيمو مف

وتتخذ ق اررات العفو بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس الييئة.

الباب الثاني عشر:
في المجنة المالية
الفصل : 108
تتولى لجنة تتألؼ مف العميد بوصفو رئيسا ومف أميف ماؿ مجمس الييئة الوطنية وجميع رؤساء الفروع

الجيوية بوصفيـ أعضاء ،في مستيؿ السنة المالية المنصوص عمييا بيذا القانوف ،تقدير االعتمادات الالزمة
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لكؿ فرع ،كما يمكف ليا مراجعة تمؾ اال عتمادات خالؿ السنة المالية بطمب مف رئيس الفرع الذي ييمو األمر.
وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.

الباب الثالث عشر:
في نظام التقاعد
الفصل :109
يتمتع بجراية التقاعد المحامي المرسـ بالجدوؿ الذي بمغ مف العمر ستوف عاما كاممة و باشر فعميا مينتو

مدة المباشرة الفعمية الفترة التي قضاىا
لدى المحاكـ التونسية مدة ال تقؿ عف ثالثيف عاما ،وتدخؿ في احتساب ّ
المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمريف بالخارج مرخص فيو مف مجمس الييئة الوطنية عمى أف ال تتجاوز

مدتو السنتيف.

وال يجوز الجمع بيف نظامي تغطية اجتماعية أو جرايتي تقاعد.
وتضبط جراية التقاعد طبؽ أحكاـ األمر المتعمؽ بتنظيـ وتسيير صندوؽ الحيطة وتقاعد لممحاميف.
لمجمس الييئة الوطنية لممحاميف تعديؿ جراية التقاعد.
الفصل : 110
يتمتع الشركاء المباشروف لنشاطيـ الميني ضمف الشركة المينية لممحاميف وكذلؾ المحاموف المتعاقدوف مع
الشركة في نطاؽ عقد تعاوف

منفرديف.

أو خدمات بنظاـ الحيطة والتقاعد المنطبؽ عمى زمالئيـ المباشريف لممينة

الفصل :111
يمكف لمجمس الييئة أف يمنح بصفة استثنائية التقاعد النسبي لممحامي إذا طمب ذلؾ بعد المباشرة الفعمية
لمينتو لمدة ال تقؿ عف خمسة وعشريف سنة ،وبشرط أف يبمغ سف الستيف عاما ،وفي ىذه الحالة تحتسب جراية

التقاعد عمى أساس جزء واحد مف ثالثيف عف كؿ سنة عمؿ فعمي.

وفي صورة رفض مطمب اإلحالة عمى التقاعد النسبي فال يمكف تجديد المطمب إال بعد سنة مف تاريخ قرار

الرفض.

و إذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتيا بعجز بدني ثابت جعمو غير قادر عمى ممارسة مينتو،
فممجمس الييئة الوطنية إحالتو عمى التقاعد وجوبا ،ويمنح حينئذ جراية تقاعد كاممة.
الفصل :112
عند وفاة المحامي أو المحامية أثناء المباشرة ،تدفع لمقريف الباقي عمى قيد الحياة واألبناء القصر جراية

كاممة.
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وفي صورة عدـ وجود أبناء يتمتع القريف بنصؼ الجراية.
يمكف تعديؿ ىذه الجراية كؿ سنة.

الباب الرابع عشر:
في التصفية
الفصل :113
يعيف رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص محاميا مف غير ىياكؿ المينة يتولى تصفية مكتب المحامي إذا

ط أر ما يحوؿ دوف القياـ بمينتو بموجب إحالتو عمى عدـ المباشرة ألسباب تأديبية أو تنفيذا قرار تأديبي .ويقع
إعالـ الوكيؿ العاـ بذلؾ مع احتراـ حقوؽ المحامي أو ورثتو.
و في غير الصورتيف المذكورتيف يعيف رئيس مجمس الفرع الجيوي لممحاميف مصفيا

المعني بالتصفية أو ممف لو صفة.

باقتراح مف المحامي

إذا تعمقت التصفية بمحاـ شريؾ في شركة محاماة فإنو يفقد وجوبا صفتو كشريؾ و يتمتع بقية الشركاء مف

المحاميف المباشريف باألولوية في شراء حصصو في الشركة مع مراعاة الشكؿ القانوني لمشركة.
الفصل :114

يقدـ المحامي القائـ بأعماؿ التصفية لمجمس الفرع الجيوي الراجع لو بالنظر تقري ار كتابيا كؿ ثالثة أشير في

األعماؿ التي باشرىا واألمواؿ التي قبضيا مف تاريخ تعيده إلى تاريخ ختـ أعماؿ التصفية.

تقدر أتعاب المصفي مف قبؿ رئيس مجمس الفرع الجيوي وتستخمص مف ماؿ التصفية إف وجد.
الفصل : 115
في صورة انحالؿ شركة مينية يتولى رئيس مجمس الفرع الجيوي المختص تسمية مصؼ بناء عمى

ثمثي الشركاء .وفي صورة عدـ حصوؿ

اتفاؽ بينيـ أو عدـ طمب ذلؾ يتولى رئيس الفرع تعييف مصؼ

ويجب عمى المصفي القياـ بإجراءات اإلشيار القانونية.
وتخضع تصفية ماؿ الشركة ألحكاـ القانوف العاـ المنطبقة عمى الشركات.

الباب الخامس عشر:
في الجرائم وعقوباتها
الفصؿ 116
يعاقب بالسجف مدة ستة أعواـ وبخطية ما بيف خمسة آالؼ وعشرة آالؼ دينار:
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اتفاؽ
.

 كؿ مف يتعاطى السمسرة في مجاؿ مياـ المحامي سواء بمقابؿ أو بدونو ،وكؿ محاـ يقبؿ حريفا بيذهالطريقة.

 -كؿ مف ينتحؿ صفة محاـ أو يمارس المياـ الموكولة إليو بموجب الفصؿ الثاني مف ىذا القانوف

األساسي أو أي قانوف آخر.

 -كؿ محاـ يواصؿ المباشرة بعد عممو بإحالتو عمى عدـ المباشرة أو بإيقافو مؤقتا عف ممارسة المينة أو

التشطيب عمى اسمو مف الجدوؿ أو محوه.

ويقصد بالسمسرة عمى معنى ىذا الفصؿ كؿ توسط أو تدخؿ أو تداخؿ بواسطة الحيؿ أو الخزعبالت لدى أي

شخص قصد تحويؿ وجيتو أو ترغيبو أو ترىيبو أو إقناعو بتكميؼ محاـ دوف غيره أو بكوف المحامي المقترح ذو

نفوذ أو روابط مع الجية القضائية أو اإلدارية المتعيدة سواء كانت تمؾ الروابط حقيقية أو وىمية.
الفصؿ 117
يعاقب بخطية ما بيف خمسة آالؼ وعشرة آالؼ دينار أي محاـ يستجمب حرفاء عف طريؽ:
- 1القياـ بخدمات مجانية لفائدتيـ أو منحيـ أو تسميميـ سواء بصفة مباشرة

أو بواسطة وبأي شكؿ كاف

وتحت أي عنواف أية مبالغ مالية أو عطايا أو ىدايا أو منح أو قروض كتسبقة عما يمكف أف يقضي بو

القضاء لفائدتيـ الحقا .

- 2تعود النيابة بأجرة متدنية ال تتناسب مع نوعية العمؿ المنجز أو الخدمة المسداة.
- 3استخداـ صفة سابقة لو تتعمؽ بتقمده مياـ قضائية أو نيابية أو إدارية.
والمحاولة موجبة لمعقاب.
كما تعاقب بنفس العقوبة كؿ شركة ال تحترـ مقتضيات المطة

الفصؿ  82مف ىذا القانوف األساسي.

الثالثة مف الفصؿ الثاني والمطة الثانية مف

الفصؿ 118
في صورة الحكـ باإلدانة عمى محاـ طبؽ الفصميف المتقدميف فإنو يقع التشطيب عمى اسمو نيائيا مف جدوؿ
المحاميف وال يمكنو التقدـ بمطمب عفو إال بعد مضي عشر سنوات مف تاريخ قضاء العقاب أو انقضائو في حالة

الفصؿ  116أو بمضي خمس سنوات مف تاريخ الحكـ البات في حالة الفصؿ  117مف ىذا القانوف األساسي.

الباب السادس عشر:
أحكام انتقالية
الفصل :119
تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف بداية مف تاريخ دخولو حيز النفاذ مع مراعاة األحكاـ االنتقالية التالية:
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مدتيا النيابية.
 .تستمر ىياكؿ التسيير والتأديب المنتخبة قبؿ صدوره في مباشرة مياميا إلى حيف انتياء ّ
 .تدخؿ أحكاـ الفصؿ  11مف ىذا القانوف األساسي حيز النفاذ بعد ثالث سنوات جامعية كاممة مف تاريخ

نفاذه عمى أف يتواصؿ االكتفاء بشرط الحصوؿ عمى اإلجازة أو األستاذية في الحقوؽ أو العموـ القانونية أو
شيادة معادلة ليما بالنسبة لمف تخرجوا قبؿ ذلؾ.

 .يمنح المحامي المتمرف الذي تجاوز اآلجاؿ القصوى المقررة لختـ التمريف بالفصميف

 17و  22مف ىذا

القانوف األساسي ميمة سنة لتسوية وضعيتو وبانتياء ىذه المدة يحاؿ وجوبا عمى عدـ المباشرة.

 .تمنح الشركات المينية لممحاميف ذات الشكؿ المدني ميمة سنة لتسوية وضعيتيا واختيار شكؿ شركة تجارية

طبؽ الفصؿ  30مف ىذا القانوف األساسي.

 .تسري أحكاـ الفقرة األولى مف الفصؿ  52مف ىذا القانوف األساسي عمى المحاميف المرسميف والمباشريف
قبؿ تاريخ دخولو حيز النفاذ بأحد جداوؿ مينة المحاماة ،و المدرسيف بإحدى مؤسسات التعميـ العالي.
ال تسري أحكاـ الفقرة الثانية مف الفصؿ  109مف ىذا القانوف األساسي عمى المحاميف الذيف يجمعوف بصفة
استثنائية بيف التدريس بإحدى مؤسسات التعميـ العالي ومينة المحاماة طبؽ مقتضيات الفصؿ

عدد  87لسنة  1989المؤرخ في  7سبتمبر  1989المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة.

 81مف القانوف

الفصل : 120
ألغيت جميع النصوص المخالفة ليذا القانوف األساسي وخاصة منيا أحكاـ المرسوـ عدد  79لسنة 2011
المؤرخ في  20أوت  2011المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة والقانوف عدد
جويمية  1998الـ تعمؽ بالشركات المينية لممحاميف.

 65لسنة  1998اؿمؤرخ في 20

تبقى جميع النصوص الترتيبية ونصوص النظاـ الداخمي لممينة سارية المفعوؿ إلى حيف تعويضيا أو تنقيحيا

بما يتماشى و مقتضيات ىذا القانوف األساسي.
الفصل :121

ينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي لمجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
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