
 
 الخاص   يتعلق بضبط النظام)1( 2007  جويلية17 مؤرخ في 2007 لسنة 1812 عـددأمر 

لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعّينين بقرار منح اإلعانة العدلّية عندما تحمل هذه 
  .المصاريف على المنتفع بهذه اإلعانة

  
  إّن رئيس الجمهوريــة،

  سان،وباقتراح من وزير العدل وحقوق اإلن
  

 المؤرخ 1959 لسنة 130بعد اإلطالع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون عدد     
 المؤرخ في 2002 لسنة 82 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 1959 أكتوبر 5في 

  ،2007 مارس 22 المؤرخ في 2007 لسنة 18 والقانون عدد 2002 أوت 3
 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968 لسنة 23وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بموجب القانون عدد 

 2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 34 القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة
  ،2007 مارس22 المؤرخ في 2007 لسنة 17وبالقانون عدد 

 كما تّم بتنظيم مهنة المحاماة   المتعلق 1989 سبتمبر 7 المؤرخ في 1989 لسنة 87وعلى القانون عدد 
  ،2006 ماي 15 المؤرخ في 2006 لسنة 30تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

   المتعلق بالخبراء العدليين،1993 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 كما تّم تنقيحه  المتعلق بمنح اإلعانة العدلّية2002 جوان 3في  المؤرخ 2002 لسنة 52وعلى القانون عدد 

  منه ، 15، وخاصة الفصل 2007 ماي 7 المؤرخ في2007 لسنة 27وإتمامه بالقانون عدد 

 المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي 1970 نوفمبر 20المؤرخ في 1970    لسنة572وعلى األمر عـدد       
 .1983 فيفري 24 المؤرخ في 1983نة  لس180قة الخزينة كما تم إتمامه باألمر عدد  تدفع عن طريق تسبأنيمكن 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة 1974 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974  لسنة1062وعلى األمر عـدد 
  . العدل

 المتعلق بضبط تعريفة مصاريف 1992 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992  لسنة2120وعلى األمر عـدد 
  .ات الطبية في المادة الجزائيةاالختبار
 

  وعلى رأي وزير المالية،
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
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  :يصدر األمر اآلتي نّصه 
 

  
  :الفصل األول 

يضبط هذا األمر النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعّينين بمقتضى قرار منح اإلعانة 
  .ى المنتفع بهذه اإلعانةالعدلّية عندما تحمل هذه المصاريف عل

  
  البـــــاب األّول
  في أتعاب المحاماة

  :2الفــصل 
يمكن للمحامي المعّين  بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب تحديد أتعابه بعد صدور الحكم في القضية التي عّين 

  .للنيابة فيها وذلك بمقتضى مطلب يقّدم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه
  

  :3الفــصل 
  : يكون مطلب تحديد أتعاب المحاماة مرفقا بما يلـي 

  .نسخة من قرار التعيين -
 . نسخة من التقارير المقدمة أثناء نشر القضية -

 .نسخة من الحكم الصادر في القضية التي عّين المحامي للنيابة فيها -

 .مذكرة في عناصر األتعاب المطلوبة -

  
  :4الفــصل 

يتولّى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه تحديد أتعاب المحامي بعد أخذ رأي رئيس مكتب 
  : اإلعانة العدلّية ويؤخذ بعين االعتبار في تقدير أتعاب المحاماة  ما يلـي 

  .درجة المحكمة المتعهدة بالنظر -
 .طبيعة ونوعية القضية -

 .الجهد المبذول -

 .امي المعني في جدول المحامينالقسم الذي ينتمي إليه المح -

  
  البـــاب الثانـــي 
  في أجرة الخبراء

  :5الفــصل 
يمكن للخبير المعّين  بقرار منح إعانة عدلّية أن يطلب، بعد إيداع تقرير االختبار بالمحكمة التي طلبته، تحديد 

  .بهطلبت االختبار أو من ينوالتي أجرته وذلك بمقتضى مطلب يقّدم إلى رئيس المحكمة 
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  :6صل ـالفـ

   :يلـييكون مطلب تحديد أجرة الخبير مرفقا بما 
  .نسخة من قرار التعيين -
 .نسخة من تقرير أو تقارير االختبار المنجزة -

 .مذكّرة من المحكمة المتعّهدة بالنزاع في أن الخبير أنجز المأمورية المسندة إليه -

 .مذكرة في عناصر األجرة المطلوبة -

  
  :7الفــصل 

يس المحكمة التي طلبت االختبار أو من ينوبه تحديد أجرة الخبير بعد أخذ رأي رئيس مكتب يتولّى رئ
  :اإلعانة العدلّية وُيؤخذ بعين االعتبار في تحديد هذه األجرة ما يلي 

 .ة العمل المنجزنوعّي -

 .الجهد المبذول -

 مدى االلتزام بأهداف المأمورية -

  األجل المحدد لإلنجازاحتراممدى  -

  
   الثالــثالـبــاب

 أحكـام مشتركـة ونهائية
  :8الفـــصل 

أو من ينوبه، أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير بمقتضى قرار يضّمن على مطلب   يحدد رئيس المحكمة
  . المعني باألمر وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب

  
  :9الفـــصل 

  .   قابال للمراجعة في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلّمهيكون قرار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير
قرار المبين أعاله أو إلى من الويقع طلب المراجعة بتقديم عريضة معلّلة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت 

  . ينوبه ويتّم البتّ في هذا المطلب في أجل ثمانية أيام
  

  :10الفـــصل 
 يأذن  نسبة مساهمة الدولة في اإلعانة العدلية، و مع اعتبارها، فيبمجّرد انتهاء أجل طلب المراجعة أو البتّ

يعلم ، و تسبقة الخزينةبعنوان  وذلكبصرف المبلغ المستحقّ، لقابض المالية المعنيرئيس المحكمة أو من ينوبه 
  .  المعنيالمحامي أو الخبير 
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  :11الفـــصل 
اضعة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة األمر عـدد تبقى تعريفة االختبارات الطبية في المادة الجزائية خ

  . المشار إليه أعاله1992 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992  لسنة 2120
  

   :12الفـــصل 
الرائد الرسمي ه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بوزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير المالية مكلفان كل فيما يخّص

  .ية للجمهورية التونس
  

  2007 جويلية 17تونس في 
  زين العابدين بن علي                         

 


