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 .يتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه

 
 

  إن رئيس الجمهــورية ،إن رئيس الجمهــورية ،
 باقتراح من وزير المالية،

 
 المتعلق بإحداث صندوق الحيطة والتقاعد 1928 جويلية 16وبعد اإلطالع على األمر المؤرخ في 

 للمحامين،
  منها،64ة العمومية وخاصة الفصل وعلى مجلة المحاسب
  المتعلق بمهنة المحاماة،1989 سبتمبر 7 المؤرخ في 1989 لسنة 87وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53وعلى القانون عدد 

  منه،6والطابع الجبائي وخاصة الفصل 
 

 وعلى رأي وزير العدل،
 .لى رأي المحكمة اإلداريةوع

  
 يصـدر األمر اآلتي نّصــهيصـدر األمر اآلتي نّصــه

 
 من 6يضبط مقدار طابع المحاماة بالنسبة إلى األعمال المبينة بالفصل  -)2( )جديد (الفصل األول

 : أعاله على النحو التاليإليه المشار 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53القانون عدد 
 .م محكمة الناحية األعمال أماإلى دنانير بالنسبة 6 -
 الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية  مطالب تسعير األتعاب واألعمال أمامإلى دينار بالنسبة 12 -

 .والمحاكم االبتدائية العدلية والعسكرية

 العقود المتعلقة بالعقارات المرسمة بإدارة الملكية العقارية واألعمال أمام إلى دينار بالنسبة 18 -
تئنافية للمحكمة اإلدارية ومحكمة التعقيب ومحاكم االستئناف العدلية س واإلالتعقبيةالدوائر 
 .والعسكرية

 
 

                                                 
 .1993  ماي25 بتاريخ 39الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد )  (1
 .2008 فيفري 11 مؤرخ في 2008 لسنة 359نقح بمقتضى األمر عدد )  (2



 2

 :التاليةيحتوي طابع المحاماة عالوة على المقدار على البيانات  -2الفصل 
 "الجمهورية التونسية" عبارة -
 "محاماة" عبارة -
  شعار الجمهورية التونسية-
 

يقع إيداع نموذج من طابع المحاماة بكتابة المحكمة االبتدائية بتونس ويحرر في ذلك  - 3الفصل 
 .محضر
   

يوضع طابع المحاماة بأعلى الصفة األولى من أصل الوثيقة الخاضعة له ويتولى المحامي  -4الفصل 
 .إبطال فاعليته مباشرة بختمه بالحبر

 . الطابعقة وعلىالوثيويتم الختم بطريقة تمكن من وضع عالمته على 
 

تتولى الهيئة الوطنية للمحامين أو عند االقتضاء وزير المالية إصدار وتوزيع طابع  -5الفصل 
المحاماة، وفي الحالة األخيرة يقع استرجاع مصاريف اإلصدار لفائدة الخزينة بواسطة خصم من محاصيل 

 .مجلة المحاسبة العمومية من 64التوزيع، ويقع استرجاع مصاريف التوزيع وفقا ألحكام الفصل 
 

وزير العدل ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتطبيق أحكام هذا األمر الذي ينشر  -6الفصل 
 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 1993 ماي 22تونس في 

 
 زين العابدين بن علي       

 
 


