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وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى 
 كما تم تنقيحها 1957 جانفي 10 المؤرخ في 9األمر عدد 

 لسنة 69 المرسوم عدد وخاصةوإتمامها بالنصوص الالحقة 
  ،2011 جويلية 29 المؤرخ في 2011

عدد وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون 
 كما تم تنقيحها 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968 لسنة 23

 لسنة 106 المرسوم عدد وخاصةوإتمامها بالنصوص الالحقة 
  ،2011 أكتوبر 22 المؤرخ في 2011

 لسنة 92وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
ون  كما تم تنقيحها وإتمامها بالقان1995 نوفمبر 9 المؤرخ في 1995
  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 35عدد 

 أوت 20 المؤرخ في 2011 لسنة 79وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،2011

 أوت 23 المؤرخ في 2011 لسنة 1178وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين 2011

  والمسخرين في قضايا جنائية،

 جانفي 28 المؤرخ في 2014 لسنة 764وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة 2014

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 
  والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  مية أعضاء الحكومة، المتعلق بتس2014

  وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه
الفصل األول ـ تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية 

العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها جنائية أمام المحاكم 
  .مائتان وخمسون دينارا عن كل قضية

 2011 لسنة 1178 ـ ألغيت أحكام األمر عدد 2الفصل 
  . المشار إليه أعاله2011 أوت 23المؤرخ في 

 ـ يجري العمل بأحكام هذا األمر ابتداء من أول 3الفصل 
  .2015جانفي 

 والعدالة االنتقالية ووزير  ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان4الفصل 
الدفاع الوطني ووزير االقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، 

  .بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  45أمر عدد 
 ديسمبر 6  في المؤرخ2005 لسنة 3140 عدد بتنقيح األمر

  . المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين2005

  إن رئيس الحكومة،

من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية باقتراح 
  ووزير التكوين المهني والتشغيل،

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6يسي عدد على القانون التأسو
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم  2011ديسمبر 

 عدد  القانون األساسيوخاصةبالنصوص الالحقة تنقيحه وإتمامه 
  ،2014 فيفري 5في   المؤرخ2014 لسنة 4

 أوت 9 المؤرخ في 1981 لسنة 75وعلى القانون عدد 

ل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بالنهوض بتشغي1981
  ،1993 فيفري 23 المؤرخ في 1993 لسنة 17بالقانون عدد 

 أوت 20 المؤرخ في 2011 لسنة 79وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،2011

 جويلية 9 المؤرخ في 1990 لسنة 1217وعلى األمر عدد 

ين يجمعون  المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذ1990
بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه 

  ،2000 سبتمبر 12 المؤرخ في 2000 لسنة 1944باألمر عدد 

 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005 لسنة 3140وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين كما تم تنقيحه 2005

  ،2011 أوت 5 المؤرخ في 2011 لسنة 1098د وإتمامه باألمر عد

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2369وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وصيغ 2012

 لسنة 3766االنتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
  ،2013 سبتمبر 18 المؤرخ في 2013

 جانفي 28 المؤرخ في 2014 لسنة 764وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة 2014

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 
  والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  زير االقتصاد والمالية،وعلى رأي و

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
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  : يصدر األمر اآلتي نصه

 3140 من األمر عدد 2الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل 

 المشار إليه أعاله 2005 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005لسنة 

  : وتعوض باألحكام التالية

ضبطت منحة التربص المنصوص عليها ) : جديد (2صل الف

بالفصل األول من هذا األمر بمائتين وخمسين دينارا شهريا تسند 

وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة ال . كل ثالثة أشهر

  .تتجاوز السنة

ـ  يدخل هذا األمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2الفصل 
2015.  

ل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  ـ وزير العد3الفصل 

ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 
  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 

  الحكومةرئيس 
  مهدي جمعة

  

  .2015 جانفي 12مؤرخ في  2015لسنة  46بمقتضى أمر عدد 

د غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة،  السيد محمألحق

رئيسا للمحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، لمدة سنة 
  .2014ابتداء من أول ديسمبر 

  

  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  47بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد محمد العائش الحفصاوي، متفقد رئيس للمصالح 

دارة الفرعية للتقييم بإدارة الدراسات المالية، بمهام رئيس مصلحة باإل

والتقييم باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بوزارة العدل وحقوق اإلنسان 

  ).قسم حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية(والعدالة االنتقالية 

  

  .2014 جانفي 12مؤرخ في  2015لسنة  48بمقتضى أمر عدد 

ة الثالثة، لحق السيد محمد غرس الله، القاضي من الرتبأ

المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة (بوزارة الدفاع الوطني 

  .2014لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر ) بصفاقس

قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ 
 يتعلق بتنقيح قرار وزير العدل المؤرخ 2015 جانفي 2في 
هن األدوات ومعدات  المتعلق بإجراءات ر2002 مارس 8في 

  .التجهيز المهنية

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،

 6 المؤرخ في 2001 لسنة 19بعد االطالع على القانون عدد 
   المتعلق برهن األدوات ومعدات التجهيز المهنية،2001فيفري 

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27وعلى القانون عدد 

 49 وخاصة الفصل 2013بقانون المالية لسنة  المتعلق 2012

  منه،

 المتعلق 2002 مارس 8وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 

  .بإجراءات رهن األدوات ومعدات التجهيز المهنية

  : قرر ما يلي

من قرار وزير ) فقرة ثانية (4الفصل األول ـ ينقح الفصل 

األدوات  المتعلق بإجراءات رهن 2002 مارس 8العدل المؤرخ في 

  : ومعدات التجهيز المهنية كما يلي

  : )ةجديدفقرة ثانية  (4فصل 

 ال يتجاوز ويتولى كاتب المحكمة إجراء التقييد في أجل
  . الوثائقاليومان من تاريخ تلقي

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2015 جانفي 2تونس في 

  
  ان والعدالة االنتقالية العدل وحقوق اإلنسوزير 

  حافظ بن صالح

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ  
  . يتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري2015 جانفي 2في 

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،

 المؤرخ في 1964 لسنة 3بعد اطالعه على المرسوم عدد 
 المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري، كما وقع 1964 فيفري 20

 11 المؤرخ في 1979 لسنة 28تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  .منه) الجديد (3 وخاصة الفصل 1979ماي 




