
  

  

  
  
  
  
  

  يالنظام الداخـل
   للهيئة الوطنية للمحامين 

  )1(بتونس
  
  
  

                                                 
على هذا " المصادقة" والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تمت 1989 سبتمبر 7 المؤرخ في 1989 لسنة 87 من القانون عدد 53عمال بالفصل )  1

  .2009ماي  9النظام الداخلي بالجلسة العامة الثانية الخارقة للعادة يوم 
 



  

  المبادئ األساسية لممارسة مهنة المحاماة: الباب األول
  في المبادئ العامة : الجزء األول 

  
  : 1الفصل  

المحاماة مهنة حرة ومستقلة مهما كان شكل ممارستها، تساهم في إقامة العدل وفي الدفاع عن 
  . والقضايا الوطنية والقومية والدولية العادلةتالحقوق والحريا

  : 2الفصل  
يتقيد المحامي عند مباشرته لمهنته بمبادئ األمانة واإلستقامة واإلعتدال والصدق والضمير 

  . الزمالةواجباتالمهني والنزاهة والكفاءة واحترام 
 حول هياكلهم المنتخبة ويلتزم المحامون بوحدة المحاماة وبواجب التضامن فيما بينهم واإللتفاف

  .ودعمها واحترامها
  : 3الفصل  
وضمان ه ام وتيسير مه المحامي وصيانة كرامتهستقاللعلى ضمان إ  هياكل التسييرتسهر

 في التعبير عن رأيه وحماية حرمته الجسدية والمعنوية واحترام سرية مراسالته وحرمة هحق
  .بمناسبة القيام بواجبه وأأثناء و ذلك  ية تنقالته داخل البالد وخارجهامكتبه وحر
  : 4الفصل 

مهنية التدخل أعضاء الهياكل ال يجب على  المهني حصل إشكال أثناء قيام المحامي بواجبهإذا
وإن لم يوجد ممثل عن الهياكل فعلى أقدم الحاضرين من الدفاع لسان  إحترامضمان فورا قصد 

 أو من  المختص الجهويرئيس الفرعويجب إعالم العميد ، و لفض اإلشكالالمحامين التدخل
 إلى صعوبات أثناء على المحامي الذي يتعرض ويجب .التدخل الفوري حاال حتى يتوليا ينوبهما

  .في اإلبان رئيس الفرع الجهوي المختصبذلك أو بمناسبة مباشرته لمهنته أن يعلم 
 مي الذي تعرضلى المحاإعلى رد االعتبار  أو من ينوبهمارئيس الفرع   يحرص العميد و

  .المس من كرامته أثناء أو بمناسبة قيامه بواجبهلى إ
  : 5 الفصل 

 يمتثلوا وأنوبحرمة الجلسة  العامة بقواعد الزمالة الجلساتن أثناء والمحام أن يتقيديجب 
ة أو اإلخبارية أن ـ يجب على الهياكل أثناء تسييرها وإشرافها على الجلسات العاملقراراتها، كما

وبحق المحامين في التعبير عن آرائهم بكل حرية دون مؤاخذة حترام قواعد الديمقراطية تتقيد با
أي محام من أجل ذلك بقدر ما يكون ملتزما بتقاليد المهنة وأخالقياتها وآداب الحوار وحدود 

  . اللياقة



  

كما على المحامين إحترام الهياكل المهنية وتنفيذ قراراتها واإلجابة بكل طواعية عن 
ستيضاحات أو الشكايات الواردة عليهم في اآلجال المحددة، والتعاون معها بما يخدم مصلحة اإل

  .المهنة
  :  6الفصل 
التي تبرمها الهيئة الوطنية مع هيئات ونقابات المحامين األجنبية كافة تعاون ال اتتفاقيإتلزم 

 عند موعليه .هاا طرفا في البالد التي تكون هيئتهفيم بواجباتهم هعند قيامالمحامين التونسيين 
خالقيات المعمول بها في تلك  بالقواعد واألااللتزام أمام محكمة أجنبية اتهمالتنقل للقيام بواجب

  .البالد
  : 7ل الفص

يجب على المحامي الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئة وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أو             
ر، ويعتبر عدم الوفاء بذلك إخالال بقواعد المهنة وموجبـا          غيره من الصناديق الراجعة لها بالنظ     

  .للمؤاخذة التأديبية وينجر عنه اإلحالة على عدم المباشرة وعلى مجلس التأديب
  

  في واجبات المحامي: الجزء الثاني 
  : 8الفصــل 

شركات   فردا كان أو   –عالوة على الواجبات المنصوص عليها بقانون المهنة يخضع المحامي          
 للواجبات التالية وال تعتبر تلك الواجبات على سبيل الحـصر بـل يعـد كـل              -ية للمحامين   مهن

  .تصرف ماسا بشرف المهنة إخالال من المحامي بواجبه المهني 
  

  الواجبات الذاتيـة: القسم األول 
  : 9الفصــل 

يجب على المحامي الظهور بمظهر الئق ومحترم وأن يعتنـي بهندامـه وأن ال يرتـدي زي                 
لمحاماة إال بمناسبة قيامه بواجباته المهنية داخل المحاكم و عند حضوره بالمناسبات الرسـمية و               ا

  .العلمية التي تقتضي ذلك 
كما يجب على المحامي القيام بواجبه بأمانة وشرف وأن يتصدى لكل اعتـداء علـى حرمـة                 

ـ              ل يمـس بالـشرف     الدفاع، و عليه التحلي في حياته الخاصة بالسلوك القويم واجتناب كـل عم
  .والكرامة وأخالقيات المهنة

  
  



  

  :10الفصــل 
  :أوال 

ه دون سواه بالتحدث باسم جميع الهياكل والمحامين ويمثلهم         يختص عميد المحامين أو من ينيب     
لدى وسائل اإلعالم والغير سواء كانت الغاية من ذلك التعريف بالمحاماة أو قضاياها أو بتنظـيم                

  .شاركة فيهاالندوات والتظاهرات والم
  :ثانيا 

 في حال مخالفتهـا     و- يمكن للمحامي المشاركة في وسائل اإلعالم مع التقيد بالشروط التالية         
  : يكون عرضة للمؤاخذة 

إعالم عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوسيلة تترك أثرا كتابيا تتضمن تـاريخ المـشاركة              * 
 . ضرورياومضمونها، والذي له أن يبدي ملحوظة أو تنبيها يراه

 .يمنع عليه ذكر صفته كمحام في غير اإلستشارات القانونية* 

 والتـشهير   يحجر عليه إفشاء أسراره المهنية أو التعرض إلى ملفاته الخاصة أو اإلشهار           * 
 .بالغير أو النيل من معطياتهم الشخصية

يبيـة،  يمنع عليه الخوض في قضايا ومواضيع الزالت تحت أنظار القضاء والهيئات التأد           * 
وعليه اإللتزام عند تقديم اإلستشارات بقواعد النزاهة والموضوعية وتقـديم المعلومـة القانونيـة              

 .الصحيحة

 يجب عليه أن يلتزم بعدم المساس بصالحيات الهياكل والهيئـات والـسلطات اإلداريـة               *
امين والمحامـاة   والمهنية والقضائية أو النيل منها والتشهير بها، كما يمنع عليه التحدث باسم المح            

 .في شأن يتعلق بالمهنة

ال يجوز له المشاركة بصفة دائمة ومسترسلة في وسائل اإلعالم وأن يتقاضى أجرا مقابل          * 
 . من قانون المهنة22 جامعا بين مهنتين ويدخل تحت طائلة أحكام الفصل اعتبرذلك وإال 

  :ثالثا 
ية والعلمية بكافـة المجـالت القانونيـة        يمكن للمحامي نشر مقاالته ودراساته القانونية واألدب      

 أن يتجنب عند نشر تلك      وعليه اليومية أو الدورية، وأن يقرن إسمه بصفته وصورته،          فوالصح
  .المقاالت  كل ما يسيء لمهنة المحاماة أو أن يرفع من شأنه أو يحط من قيمة زمالئه

  :رابعا 
  :ا للقواعد التالية   يمكن للمحامي إستعمال األنترنات ووضع موقع للواب طبق

 .إعالم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بوضع الموقع وبكل تعديل يدخل عليه* 



  

يجب أن يكون الموقع محترما للسر المهني وأن يحترم عالقات الزمالـة وأن ال يمـس                * 
 .بأخالقيات وشرف المهنة

 إشـهارية أو    ال يمكن أن يحتوي موقع الواب على قائمة حرفاء المحامي أو على روابط            * 
ربطه بمواقع أخرى يكون محتواها متعارضا مع المبادئ األساسية لمهنة المحاماة وأن ال يستعمل              

 . لإلشهار والتشهير

 يخول للمحامي ذكر إسمه وعنوان مكتبه ووضع الفتة وبطاقة زيارة والتعريف بـشهائده              *
 .عمالهالعلمية واختصاصاته القانونية حسب تلك الشهائد ونشر مقاالته وأ

 .يجب أن تكون كل االستشارات واألعمال المقدمة عبر الموقع بمقابل* 

  .وكل إخالل بتلك الشروط يوجب المؤاخذة التأديبية وغلق موقع الواب
خـالل   يحينوا مواقعهم وفق هـذه الـشروط        أن  محامين الذين أحدثوا موقع واب سابقا       على ال و

، وينطبق هذا أيضا على كل وسائل اإلعالم        داخليشهرين من تاريخ المصادقة على هذا النظام ال       
  .واإلعالمية الحديثة

  : خامسا 
، وال تـتـضمــن     عادية غير مضيئة أمام واجهة المبنى والمكتب        مكتب المحامي  معلقةوتكون  

إسم ولقب المحامي، الدرجة بالجدول، عنوان المكتب، العنوان اإللكتروني وعنوان الموقـع،            إال  
  .كس، مع إمكانية التنصيص على الشهائد العلميةرقم الهاتف والفا
  .ذكر تسميتها وشكلها القانوني وأسماء شركائهاتوبالنسبة للشركة 

  .وجميع التنصيصات المذكورة تنسحب على بطاقات الزيارة وأوراق المراسالت
  

  واجبات المحامي تجاه زميله: القسم الثاني 
  

  : 11الفصـــل 
ببعض على الثقة واالحترام المتبادل، وعلى كل محام في تحرير تبنى عالقة المحامين بعضهم 

تقاريره ومرافعاته وكل أعماله داخل إطار المهنة أو خارجها أن يحترم زمالئه وأن يلتزم بعدم 
  .التعريض بهم أو التجريح

على الهياكل المهنية وعلى كل من رسخت قدمه في المحاماة إحاطة المحامين الجدد باإلرشاد              
  .اية والنصح، وعلى هؤالء واجب التقدير واالحترام لزمالئهم األقدم عهداوالرع



  

  : 12الفصــل 
يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وعليه تمكين زمالئه من              

  .نسخ من تقاريره وان حضر نيابة عن زمالئه فعليه نيابتهم على أحسن وجه
  : 13الفـصـل 

راسالت المكتوبة وااللكترونية والهاتفية المتبادلة بين المحامين سرا من األسرار          تعتبر كل الم  
المهنية، وال يمكن للمحامين االستناد إليها في دفاعهم إال بعد إذن خاص وصريح مـن الزميـل                 
الصادرة عنه، كما يحجر عليهم تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة بينهم واالستناد اليها أو الـى               

  .وضات الصلحية التي جرت بينهما في تقاريرهم أو مرافعاتهمالمفا
  

  : 14الفصــل 
يتعين على المحامي قبل إعالن نيابته في نزاع سبق ألحد زمالئه النيابة فيه إشعار هذا األخير 

  .سلفا وبصفة شخصية
حقق وفي صورة تخلي الزميل أو إعفائه من النيابة، فانه يتعين على المحامي الذي خلفه أن يت

  .من الوفاء بأتعاب المتخلي أو المعفى وأن يسعى في ذلك عند االقتضاء
  : 15الفصــل 

يتعين على المحامين الذين ينوبون نفس الطرف تنسيق أعمالهم لتفادي المواقـف المتـضاربة              
ح أو اتفاق إشراك ـويتعين على المحامي قبل إجراء صل. وذلك ضمانا لمصالح موكليهم الشرعية  

  .ي ينوب إلى جانبه في ذلكزميله الذ
  : 16 الفصــل

يحجر على المحامي استمالة وانتداب أحد مساعدي زميله المباشرين، وفي صـورة انتـداب              
مساعد سابق لزميله فانه يتعين عليه إشعاره بذلك مسبقا، وعند حصول خالف في هـذا الـشأن                 

ين محاميين منتميـين الـى      أما إذا كان الخالف حاصال ب     . يرفع االمر إلى رئيس الفرع الجهوي     
  .فرعين مختلفين فان األمر يرفع إلى العميد

  :17الفصــل 
يجب على المحامي الذي يريد النيابة ضد زميله أو تقديم شكاية أو دعوى أو اتخاذ أي إجراء                 
ضده إعالم رئيس الفرع الجهوي طبق القانون، كما يجدر به إشعار زميله المعني باألمر والسعي               

  .زاع ودياالى فض الن
  
  



  

  : 18الفصــل 
يحجر على المحامين المباشرين بنفس المكتب كيفما كان شكل مباشرتهم للمهنة نيابة أطراف 
لهم مصالح متضاربة وال يجوز للمحامي النيابة باسم زميله إال بعد استئذانه واعالم منوبه كتابة 

  .حاماةمع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالقانون المنظم لمهنة الم
  

  .أخالقيات التعامل مع القضاء: القسم الثالث 
  

  : 19الفصــل
يجب على المحامي احترام الهيئة القضائية بما يمليه واجب االحترام المتبادل ويحبذ أن يؤدي              

  .زيارة مجاملة لرئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي سيترافع أمامها ألول مرة
  : 20الفصــل 

المواعيد المحددة للجلسات واجتناب كل ما من شـأنه تعطيـل الـسير    على المحامي االلتزام ب   
العادي إلجراءات التقاضي، كما أن على هياكل المهنة الحرص مـع القـضاء علـى أن تعقـد                  
الجلسات في مواعيدها وفي ظروف يتوفر فيها حقوق الدفاع، ويحجر على المحامي الذي تربطه              

وال . ه ولو باسم زميله ولو وافق هذا األخير على ذلك         صلة قرابة أو مصاهرة بقاضي النيابة أمام      
في تقاريره ومرافعاته إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة            يجوز أن يستند  

  .أو غير صحيحة أو محررة بصورة تتنافى مع األمانة العلمية
  : 21الفصــل 

رسالة المحاماة وكرامتها وذلك تحرص هياكل المهنة والمحامون على أداء واجبهم بما يليق ب
  .أثناء مباشرة أعمالهم أمام القضاء

  
   اإلداراتأخالقيات التعامل مع :القسم الرابع

  والمؤسسات ومساعدي القضاء
  

  : 22 الفصــل
على المحامي في عالقاته باإلدارات العمومية والمؤسسات ومساعدي القضاء الحرص علـى            

  .يه اجتناب الضغوط واإلغراءات بما يحفظ كرامتهاقامة عالقة احترام متبادل، كما عل
  
  



  

  : 23الفصــل 
على المحامي إقامة عالقة احترام متبادل مع عدول االشهاد وعدول التنفيذ والخبراء وغيـرهم              

. من مساعدي القضاء وأن يمتنع عن إستعمال وسائل غير مشروعة قصد الحصول على خدمات             
لهيئات المهنية المعنية إلى تطويق المشاكل التي قد تطرأ         وعلى هياكل المهنة السعي بتنسيق مع ا      

  .بين المحامين ومساعدي القضاء و تسويتها في اإلبان
  

  عالقة المحامي بمساعديه: القسم الخامس 
  

  : 24ل الفص
يجب على المحامي انتداب كتبته من ذوي الكفاءة ومن غير المحكوم عليهم من أجـل جـرائم       

  .عمل هؤالء تحت رقابته ومسؤوليتهمخلة باألمانة والشرف وي
  :25ل الفصـ

يجب على المحامي عند انتداب كاتب لمساعدته في أعمالـه التـي لهـا عالقـة بالمحـاكم                  
والمؤسسات أن يشعر بذلك الفرع ويودع لديه نسخة كاملة من ملف المعني باألمر، ويسلمه رئيس   

  . على البطاقة المهنيةالفرع اثر ذلك شارة مهنية تحمل وجوبا أثناء العمل زيادة
  :26الفصــل 

  .على المحامي ضمان حقوق مساعديه، وعليه مراقبتهم والسهر على تكوينهم
  

  واجبات التعامل مع الحرفاء: القسم السادس 
  :27الفصــل 

  .المحامي حر في قبول القضايا و رفضها 
ي صـورة وجـود عـذر    و عليه اإلستجابة لقرارات االنتداب والتسخير واإلعانة العدلية إال ف      

  .شرعي أو في صورة صدور قرار من هياكل المهنة 
  .و يمنع على المحامي القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة واستقالليتها

  :28الفصــل
تبنى العالقة بين المحامي وحريفه على الثقة والصدق، وعليه إسداء النصح بأمانة بما يتماشى              

ن يتبع في كنف احترام القانون وقواعد المهنة اإلجـراءات          ومن حق المحامي أ   . ومصلحة حريفه 
  .التي يراها مناسبة للدفاع عن حريفه بعناية

  .كما عليه اعالم موكليه عند الطلب بأطوار قضاياهم و مآلها 



  

  :29الفصــل 
يجب على المحامي أن يستقبل حرفائه بمكتبه الذي ينبغي أن يكون الئقا وكفيال بالمحافظة على           

  .لمهنيالسر ا
  :30الفصــل 

يلتزم المحامي بالمحافظة على السر المهني ولو بعد انتهاء وكالته ، كما عليه ضـمان التقيـد                 
ويحجر عليه إتباع الوسائل غيـر المـشروعة كالترغيـب أو           . بنفس الواجب من قبل مساعديه    

ة بـأي جهـة     استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه أو اإليحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعوم             
ويعتبر إخالال مهنيا خطيرا كل اقتسام أتعـاب بـين          . كانت قصد جلب الحرفاء أو كسب القضايا      

، وكذلك تقديم تسبقات مالية للحريف ما       تنازل عنها لفائدة الغير   أو  محام وأشخاص ليسوا بمحامين     
  .عدا ما يضطر المحامي له من تغطية لمصاريف ضرورية لسالمة إجراءات التقاضي

 يحجر على المحامي مراسلة المتقاضين و السجناء أو الموقوفين أو المحتفظ بهم من تلقاء               كما
  .ياهإنفسه أو االتصال بهم مباشرة أو بواسطة سعيا لتوكيلهم 

  :31الفصــل 
يجب على المحامي عند تحريره للعقود والقوانين األساسية أن يحررها بلغة قانونية واضـحة              

لمتعاقدين على اآلخر، كما يمنـع عليـه تحريـر العقـود المنافيـة              وأن ال يفضل مصلحة أحد ا     
  .للمبــادئ األخالقية أو القانونية أو الباطلة من أساسها

  :32الفصــل
على المحامي توقيع االستشارات الكتابية وعليه االمتناع عن النصح بما ينافي القانون وتقاليـد              

  .المهنة
   :33الفصــل

ال بعيدا عن اإلسفاف، ويتقاضاها وفقا لالتفاق المبرم بينه وحريفه،          يقدر المحامي أتعابه باعتد   
ويدخل في تقديرها نوعية الدعوى والحالة المادية للموكل وأهمية النزاع والجهد المبذول والوقت             

  . المستغرق ونتيجة النزاع مع مراعاة التحاجير الواردة بالقانون
ة زمالئه وجلب الحرفـاء وتعتبـر األتعـاب         و يحجر عليه القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحم       

  . المتدنية بمثابة منافسة غير مشروعة تستوجب المؤاخذة التأديبية
كما على المحامي تسديد األموال الراجعة لحرفائه في اآلجال القانونية مقابل وصل كتابي في              

  .ذلك
  . ويمكن لمجلس الهيئة الوطنية ضبط قائمة في مقادير أتعاب المحامين

  



  

   :34 فصــلال
 قبل القيام بأي عمل المطالبة بتسبقة معقولة عـالوة علـى المـصاريف، وإذا               على المحامي 

تفرعت عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن معلومة عند االتفاق فمـن حـق المحـامي                  
تكليف المطالبة بأتعاب إضافية، كما أن كل التسبقات ال يمكن استرجاعها إذا تم انهاء النيابة أو ال               

  .من طرف الحريف
   :35الفصــل

يمنع على المحامي إجراء اتصاالت تسوية مع الطرف المقابل إال بعد إبالغ موكلـه وزميلـه                
  .نائب الطرف المقابل، وال يمكنه إبرام صلح إال بعد موافقة كتابية من موكله

  
  داب التعامل مع الخصوم والشهودآ: القسم السابع 

  :63الفصــل
  .ي األطراف المتنازعة مع حريفه باحتراميعامل المحام
   :73الفصــل

يحق للمحامي مقابلة شهود موكله إال أنه يحجر عليه التأثير عليهم لحملهم على تغيير أقـوالهم                
  .أو لحثهم على كتم الحقيقة

  
  الباب الثاني تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للمحامين

  تنظيم عمل الهيئة: الجزء األول 
  الجدول : القسم االول

  :38الفصــل
يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بترسيم المحامين بمختلف أقسام الجدول ويعد مرة كل             
سنة دليال محينا للجدول يشتمل على أسماء المحامين وعناوينهم ودرجاتهم  وهـواتفهم وأسـماء               

  .الشركات المهنية وعناوين المكاتب التابعة لها
  

  :39الفصــل
هيئة وينشر جدوال محينا لكل المحامين في آخر كل سنة قضائية يشتمل علـى              يضبط مجلس ال  

فرعين، فرع يضم المحامين المباشرين والمحالين على عدم المباشرة والمتقاعدين وفرع خـاص             
  .بالشركات المهنية للمحامين

  



  

  :40الفصل
اف ثم من تـاريخ     يتم التسجيل بالجدول حسب األقدمية في الترسيم لدى التعقيب ثم لدى اإلستئن           

اليمين بالنسبة لقسم التمرين وذلك بعد حذف مدة عدم المباشرة، و من حق كل محام أن يعترض                 
على ترتيبه بالجدول بمطلب كتابي يقدمه إلى كتابة الهيئة وعلى المجلس  أن يبـت فيـه طبـق                   

  .القانون
  دفاتر الهيئة  :  الثاني القسم

  
  :14الفصل 

الدفاتر والسجالت التابعة للهيئة ما عدى الـسجالت الماليـة التـي            يمسك الكاتب العام للهيئة     
   .  يمسكها أمين المال

أمين المال مسك الدفاتر المالية وكشوفات الحسابات ويحينها ويعرضها على مجلـس            ويتولى  
الهيئة الوطنية، كما يقدم تقريرا إلى مجلس الهيئة كل ثالثة أشـهر يتعلـق بالوضـعية الماليـة                  

هيئة، وتودع األموال السائلة التابعة لميزانية الهيئة بالبنوك فيما عدى مبلغ يحدده قرار             لصندوق ال 
  .من مجلس الهيئة يحفظ في خزينة الهيئة

أمين المال بمتابعة االستخالصات في حق الهيئة الوطنية ومنها إشـتراكات المحـامين             ويقوم  
  .بالهيئة وطابع المحاماة

  .ابات الهيئة بإمضاء مزدوج للعميد وأمين المالتوقع الشيكات المسحوبة على حس
ويضبط مجلس الهيئة موازنة سنوية تقديرية في بداية كل سنة قضائية يمكـن تعـديلها عنـد                 
الضرورة ويتم إعالم المحامين بها بنشر محضر الجلسة الذي يقرها في أجل ال يتعـدى مـوفى                 

  .شهر أكتوبر من كل سنة
  .لفصل على مجالس الفروعوتنطبق األحكام الواردة بهذا ا

  
  الهيئة الوطنية للمحامينهياكل  : الجزء الثاني

  الجلسات العامة للمحامين:  األول القسم
  

  :24الفصل 
تنعقد الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة واإلنتخابيـة طبقـا للقـانون وال يحـضرها إال                

  .جلسات العامة بصفتهم مالحظين ويمكن للمحامين المتقاعدين حضور ال.المحامون المباشرون
  



  

  :34الفصل  
  . يرأس العميد وعند التعذر الكاتب العام الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

  .ويرأس رئيس الفرع وعند التعذر الكاتب العام الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة للفرع
  .الجلسة العامةأما الجلسات العامة اإلنتخابية فيترأسها من تنتخبه 

  :44الفصل 
تقع الدعوة إلى الجلسة العامة العادية أو االنتخابية أو الخارقة للعادة طبق القانون وعن طريق               

 يوما من تاريخ انعقادها وتوضع على ذمة كافة المحامين          15وسائل اإلعالم في أجل ال يقل عن        
 األدبية والمالية أسبوعا قبل انعقاد      بمقرات الهيئة والفروع نسخا من جدول األعمال ومن  التقارير         

الجلسة على األقل، كما تعلق إعالنات اإلشهار بمختلف المحاكم اإلستئنافية واالبتدائية وبمقـرات             
وتنعقد الجلسة العامة العادية صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين         .  الهيئة والفروع المعنية باألمر   

  . الذين لهم حق التصويت
 أمـا   ،صاب تؤجل وتنعقد صحيحة في نفس اليوم مهما كان عدد الحاضـرين           إذا لم يتوفر الن   و

نعقد صحيحة إذا توفر النصاب القـانوني وإال فإنهـا          بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة فإنها ت      
د األول وال يتجاوز الـشهر،      ــ إلى تاريخ الحق ال يقل عن خمسة عشر يوما من الموع           تؤجل

  .فس اإلجراءاتوتتم الدعوة إليها وفق ن
  :54 الفصل

بجدول األعمال المعد لها و بالمواضـيع الواقـع         للهيئة والفروع   تتقيد الجلسات العامة العادية     
ولكل محام مباشر الحق في تقديم مطلب كتابي إلى مجلـس الهيئـة يتـضمن               . دعوتها من أجلها  

  .جلسة العامة من انعقاد ال عشرين يوماإدراج مسألة عامة في جدول األعمال وذلك قبل
، أما اإلنتخاب فإنه يتم وجوبا  طبق القانون رارات ولوائح الجلسات العامة     يتم التصويت على ق   و

   .باالقتراع السري
يتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي حسب الحالة نشر قرارات الجلسة العامة واإلعالم بها              و

  .طبقا للقانون
  :64الفصل 

يها بقانون المهنة يشترط فيمن يريد الترشح إلى العمادة باالضافة الى الشروط المنصوص عل
إشتراكات الهيئة  أن يكون خالصا في أو عضوية مجلس الهيئة أو رئاسة أو عضوية مجلس الفرع

 إلى ، وبعد اإلعالن عن موعد الجلسة العامةيقدم المترشحواشتراكات صندوق الحيطة والتقاعد، و
الم مطلبا كتابيا ممضى منه شخصيا في أجل ال يقل عن العميد المباشر مقابل وصل في اإلست

عشرة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة االنتخابية، ويتولى العميد في اليوم الموالي إلنقضاء 



  

 توفر الشروط  مدىآجال الترشح تعليق قائمات المترشحين لمختلف الهياكل بعد التثبت من
  .القانونية

  :74الفصل 
 أن يقوم بحملته االنتخابية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الصحافة من حق كل مترشح

يحجر كما . شريطة اإلبتعاد عن اإلشهار وعدم المساس بشرف المهنة أو بكرامة بقية المترشحين
  .عليه اإلستعانة في حملته بأناس خارج المهنة

  .ويمكن لكل مترشح أن يعد برنامجا إنتخابيا مكتوبا
  :48الفصل 

خب الجلسة العامة االنتخابية مكتب إقتراع يتكون من رئيس وعدة أعضاء من بين المحامين تنت
المباشرين المرسمين لدى التعقيب على أن يكونوا غير مترشحين وغير منتمين للهياكل المسيرة 

 لعمليات اإلقتراع ينومن حق كل مترشح أن يعين مراقب.  وعلى أن يكون عددهم وتراللمهنة
  .والفرز
  :49لفصل ا

يعد مجلس الهيئة أو مجلس الفرع صناديق لإلقتراع تغلق بقفلين مختلفين يسلم أحدهما لرئيس 
 من أوراق التصويت تسلم الى مكتب كافياكما يوفر عددا أحد نوابه مكتب اإلقتراع والثاني إلى 

ن خلو شير على اإلستالم ويتولى مكتب اإلقتراع يوم اإلنتخاب التثبت مأاالقتراع مقابل ت
الصناديق من أية ورقة ثم يقوم بغلقها ثم يتسلم كل ناخب عند تقدمه للقيام بعملية اإلقتراع ورقة 

 ويدون إسمه ضمن قائمة ويمضي أمام إسمه  بعد اإلدالء بهوية رسميةممضاة من رئيس المكتب
تي يشرف ويتولى الناخبون فرادى وضع الورقات بالصناديق المعدة للغرض وال. بقائمة الناخبين

  .عليها  مكتب اإلقتراع 
  . يجري االقتراع وجوبا داخل الخلوة، ويكون الدخول إليها أحاديا وإجباريا

إثر اإلنتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حاال فرز األصوات وتجرى عملية الفرز 
    . بالتوالي بالنسبة إلنتخاب العميد ثم بالنسبة إلنتخاب أعضاء مجلس الهيئةعالنية

تالوة مضمون الورقات ثم يعلن  عملية الفرز وذلك بيتولى رئيس مكتب االقتراع أو من ينوبه
ن النتيجة وعند تساوي عدد االصوات بالنسبة لعضوية المجالس يقدم المحامي ذو االقدمية في ـع

قدمية وعند التساوي في االقدمية يقدم المحامي االكبر سنا وعند التساوي في السن واأل. المباشرة
  .تنطبق نفس اإلجراءات على إنتخابات الفروع الجهوية للمحامين. تجرى القرعة

  
  



  

  :50الفصل 
 تحرير محضر في جميع األعمال المتعلقة بهييتولى رئيس مكتب االقتراع أو من ين

 دفاتر  صحبةهباإلنتخابات يختمه ويمضي عليه بمعية بقية أعضاء مكتب اإلقتراع، ثم يحفظ
  .جل اإلعتراضأإنتهاء  راع إلىبطاقات اإلقتو

  
  هياكل التسيير  :   الثانيالقسم

  الهياكل القارة: العنوان األول 
  

  :15الفصل 
يجب على كل عضو من أعضاء هياكل التسيير أن يؤدي مهامه بجدية وأن يحرص على 
حضور االجتماعات ومختلف التظاهرات المهنية وأن يحترم رأي األغلبية وأن يحافظ على سر 

  . وأن يحرص على تنفيذ القرارات التي يتم إتخاذهالمداوالتا
  

   ومجلس الهيئة العميد  :أوال
  :25الفصل 

، ويمثلها لدى السلط العمومية ها وهو الناطق الرسمي باسم ومجالسهايرأس العميد الهيئة
لكاتب  أن يفوض عند غيابه البعض من صالحياته إلى ايمكنهوالهيئات الوطنية والدولية والغير و

 كما .العام وعند التعذر إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي
ضبط ونتداب الموظفين إ على تنظيمها، وعلى بصفته تلك يشرفإدارة الهيئة والعميد  يرأس

   .أجورهم ونقلتهم وترقيتهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد بعد موافقة مجلس الهيئة
  .عميد على جميع هياكل المهنة وتسييرهاويشرف ال

  .يسهر عميد المحامين على تنفيذ قرارات الجلسات العامة ومجلس الهيئةكما 
  :35الفصل 

يتولى العميد تعيين ممثلي الهيئة في دوائر المحاكم اإلبتدائية التي ليس لها عضو بمجلس 
  . ابياالفرع الجهوي وذلك بعد إستشارة رئيس الفرع الجهوي المختص تر

  :45الفصل 
دعوة يمكنه  يشرف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة على محاضرات التمرين و

  .من يراه من الكفاءات لحضورها
  



  

  :55الفصل 
مجلس العمداء، المجلس العلمي، الندوات : يرأس العميد جلسات الهيئات اإلستشارية التالية 

  .مؤقتةستشارية الوطنية للفروع، ويمكن له إحداث لجان إ
ويمكن له أن يكلف عضوا أو بعض األعضاء من مجلس الهيئة أو مجالس الفروع بأعمال أو 

  .مهام معينة إلنجازها
  :65الفصل 

يلتئم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسات عادية دورية مرة كل شهر على األقل بدعوة 
  . كلما دعت الحاجةن يلتئم من العميد وعند التعذر من الكاتب العام كما يمكنه أ

  بالوفاق وعند التعذروتتخذ القرارات. وتعتبر الجلسات قانونية اذا حضرها أغلبية األعضاء
  . مرجحاالعميدباألغلبية وعند التساوي يكون صوت 

  :75الفصل 
يعين العميد موعد كل إجتماع لمجلس الهيئة ويضبط جدول أعماله، ويدعو أعضاء المجلس 

  . في أجل ال يقل عن أسبوع وتستثنى من ذلك اإلجتماعات الطارئةلحضور الجلسة
وعلى أعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام والحرص على عدم التغيب إال ألسباب قاهرة 

  .وبعد إعالم العميد
  .تنطبق نفس الشروط المذكورة بهذا الفصل على نشاط مجالس الفروع

  :85الفصل
تسند لبقية أعضاء مجلس الهيئة يمكن أن مة وأمانة المال باإلضافة الى خطتـي الكتابة العا

النشر و  المكتبةاإلشراف على - أمين مال مساعد – كاتب عام مساعد :مهام أخرى من بينها
توزع تلك .  الشؤون اإلجتماعية-محاضرات التمرين  و التكوين والرسكلة–واالعالم والتوثيق 

  .السريالمهام بالوفاق و عند التعذر باإلقتراع 
  :59الفصل

يضمن مجلس الهيئة إستمرارية العمل، وعلى هذا األساس يتحتم أن يتواجد بمقر الهيئة يوميا 
وفي أوقات العمل أحد أعضائها للمتابعة ومواكبة المشاكل المهنية حسب رزنامة يعدها العميد بعد 

  .التشاور مع أعضاء الهيئة
  :60الفصل 

منظمات وهيئات جية ويتولى النظر في التعامل مع اليختص مجلس الهيئة بالعالقات الخار
  .المحامين اإلقليمية والدولية

  



  

  :16الفصل 
 تتركب من بين أعضائه وذلك لدراسة مختلف دائمةيمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لجانا 

الملفات أو إعداد مشاريع قرارات المجلس كما يمكن له أن يحدث لجانا إستشارية تضم بعض 
  .المحامينالكفاءات من 

  :26الفصل 
 باقتناء عقارات هي من وإن القرارات المتعلقة بالتفويت في األمالك العقارية للهيئة أ

  .إختصاص مجلس الهيئة
  :36الفصل 
 مجلس الهيئة في إختتام كل سنة قضائية إعداد التقريرين األدبي والمالي للهيئة ويتولى يتولى

تقرير الخبيرين المحاسبين والتقريرين اإلداري  ، كعرضعرضهما على الجلسة العامة العادية
  .للمصادقةوذلك والمالي المعد من مجلس اإلدارة لنشاط صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين 

  :46الفصل
في نطاق إشراف مجلس الهيئة على تصرف الفروع في المكاسب واإلعتمادات المخصصة لها 

خمسة  فإن كل مجلس فرع ملزم بأن يوجه قبل وفق ما جاء به القانون المنظم لمهنة المحاماة
إنعقاد جلسته العامة العادية نسخا من التقريرين األدبي والمالي إلى عشر يوما على األقل من 

  . إلجراء الرقابة عليهمامجلس الهيئة
  

  مجالس الفروع الجهوية للمحامينرؤساء و   :اثاني
  

  :56الفصل 
ويمكن له إحداث لسات العامة للفرع ومجلس الفرع يسهر رئيس الفرع على تنفيذ قرارات الج

عند غيابه، أن يفوض البعض من صالحياته إلى ويمكنه .  الحاجة كلما دعت وقتيةلجان عمل
  .الكاتب العام وعند التعذر إلى أحد أعضاء مجلس الفرع لمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي

  :66الفصل
ينظر رئيس الفرع في مطالب التسعيرة وفقا لصالحياته طبق القانون ويمكن له تكليف أعضاء 

الفرع للبحث فيها وإعداد مقترحات يسعر على ضوئها رئيس الفرع أتعاب الدفاع وإذا مجلس 
  .تعلق األمر بتسعيرة لفائدته فإن الكاتب العام للفرع هو الذي يتولى تسعير األتعاب

  
  



  

   :67الفصل 
جب على رئيس الفرع الجهوي المختص أن يصدر قرار تسعيرة أتعاب الدفاع بالنسبة للقصر ي

في ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ تقديم المطلب أما بالنسبة لتسعير أتعاب الدفاع 
إنه يجب فصلها في أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم المطلب إلى فالمتعلقة بالرشد 

  . الفرع
  :68 لالفص

تسند لبقية يمكن أن  من قانون المهنة 57باإلضافة إلى المهام المنصوص عليها بالفصل 
  : أخرى من بينها أعضاء مجلس الفرع الجهوي مهام

 - مراقبة المباشرة -  متابعة ملفات التصفية -  إعداد ملفات التسعيرات - متابعة الشكايات -
 متابعة االعانة العدلية والتساخير - العقوبات التأديبية  تنفيذ-الرسكلة والتكوين و النشر واإلعالم 

في كامل مراحلها منذ االنتداب الى استخالص المنحة، وتوزع تلك المسؤوليات بالوفاق و عند 
  .التعذر باإلقتراع السري

   :69الفصل 
 يضمن مجلس الفرع استمرارية العمل وعلى هذا األساس يتحتم أن يتواجد بمقر الفرع يوميا 
وفي أوقات العمل أحد أعضائه لقبول الشكايات ومواكبة المشاكل المهنية التي قد تعترض 

  .حسب رزنامة يعدها رئيس الفرع بعد التشاور مع األعضاءالمحامين أثناء القيام بواجبهم وذلك 
  

  هيئات اإلستشاريةال:  العنوان الثاني
  الندوة الوطنية للفروع :  أوال

  
   :07الفصل 
  . كافة أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء مجالس الفروع الجهويةالوطنية للفروع  ندوةالتضم 
  .يحدد جدول أعمالهاو  يرأسهاالذيد  بدعوة من العميلحاجةمرتين كل سنة وكلما دعت ا وتلتئم

  

  مجلس العمداء :  ثانيا
  

   :17الفصل 
شر الذي يرأسه ويحدد يتكون مجلس العمداء من العمداء السابقين ويلتئم بدعوة من العميد المبا

  .جدول أعماله
  



  

  :27 الفصل
تتمثل مهمة مجلس العمداء في إبداء الرأي في المسائل الهامة التي تتعلق بالمحاماة ويتم تدوين 

  . مداوالته ومقترحاته ويقع إعالم الهياكل المهنية بها
  

  لميمجلس العال :  ثالثا
  :73 الفصل
يقترح يجتمع بصفة دورية وولعلمية من المحامين  الكفاءات المهنية وا المجلس العلمييضم

  .   ومواضيع محاضرات التمرينوالندوات العلميةبرامج التكوين 
  .ويلتئم بدعوة من العميد الذي يرأسه ويضبط جدول أعماله

  
  وضعيات  المحامي: الباب الثالث 

  
  تصفية المكاتب -  التقاعد - المباشرة  واإلحالة على عدم المباشرة -  التمرين - الترسيم 

  الترسيم: الجزء األول 
   :74الفصل 

  . وأدى اليمين القانونيةال يباشر مهنة المحاماة إال من كان مرسما بجدول المحامين
ويكون الترسيم بالجدول بقسم المحامين المتمرنين أو بقسم المحامين لدى اإلستئناف أو بقسم 

ويتم الترسيم في كل الحاالت بقرار . لمحامين الشركات المهنية لبفرعالمحامين لدى التعقيب أو 
  . من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

  
  التمرين: القسم األول 

   :75الفصل 
 يقدم الراغب في االلتحاق بمهنة المحاماة إلى كتابة الهيئة مقابل وصل باالستالم ملفا يشتمل 

  :ى الوثائق التالية على جميع الوثائق المنصوص عليها بقانون المحاماة باإلضافة إل
شهادة إقامة بالبالد التونسية، وشهادة في العودة النهائية بالنسبة للذين كانوا مقيمين خارج )  أ
  . الوطن
  .شهادة تتعلق باإلنخراط من عدمه في أحد األنظمة القانونية للتغطية اإلجتماعية) ب



  

ية أو بالقطاع الخاص وال تصريح على الشرف يبين أن المترشح ال يعمل بالوظيفة العموم) ج
ية حرفة أخرى تتعارض مع مهنة المحاماة ولم يسبق عزله من أو طرده من أيمتهن التجارة أو 

  .العمل ألسباب مخلة بالشرف
  :76الفصل 

يتولى طالب التسجيل تعمير مطبوعة معدة مسبقا من مجلس الهيئة ويمضيها ويقدمها إلى كتابة 
 الالزمة مع نسخ مطابقة ألصلها ويسلمه كاتب الهيئة وصال الهيئة صحبة جميع أصول الوثائق

  .في تلقي الملف يحمل التاريخ واإلمضاء والختم
وأن .  أن يقوم بزيارات مجاملة إلى العميد وإلى كافة أعضاء مجلس الهيئةالمترشحوعلى 

زيارة مجاملة  كما عليه بعد الترسيم أن يقوم ب.يكون مطلعا على القوانين المنظمة لمهنة المحاماة
  .إلى رئيس الفرع والكاتب العام الراجع له بالنظر

   :77الفصل 
 إذا تعذر على طالب الترسيم العثور على مكان للتمرين، فعليه أن يقدم مطلبا إلى رئيس الفرع 

  .المختص الذي يسعى إلى مساعدته في ذلك
هوي المختص الذي ويمكن لكل محام يرغب في قبول متمرن أن يعلم بذلك رئيس الفرع الج

يمسك كشفا في أسماء المحامين الذين يرغبون في قبول متمرنين، ويجب أن يكون المكتب المعد 
للتمرين الئقا ييسر ممارسة مهنة  المحاماة في ظروف طبيعية ويمكن من المحافظة على السر 

  .المهنـي
  :78الفصل 

يحيله على العميد الذي يعين من  المترشح لممارسة مهنة المحاماة ومطلب يسجل كاتب الهيئة 
   . أو أكثر عند اإلقتضاءبين مجلس الهيئة عضوا مقررا

يتولى العضو المقرر دراسة الملف والتثبت من مدى توفر شروط الترسيم، ويعاين المكتب 
 يستوضح لدى الفرع الجهوي المختص حول وضعية المشرف على ويمكن له أنالمعد للتمرين 

  .لك تقريرا يتضمن رأيه في الترسيم بكل وضوحالتمرين، ويعد بعد ذ
  :79الفصل 

  يجب أن يكون التمرين فعليا ومسترسال وعلى هذا األساس يجب على المحامي المتمرن أن 
يتعاون مع زميله المشرف على التمرين على سير أعمال المكتب وإعداد الملفات وتحرير 

  .التقارير والمستندات وحضور الجلسات
  
  



  

   :80 الفصل
يشرف على محاضرات التمرين العميد أو من يكلفه من أعضاء الهياكل والذي يمسك دفترا 

 كمقرر من بين اختيارهيدون به كل األشغال وقائمة الحاضرين وذلك بواسطة محام متمرن يتم 
ويتولى المشرف على المحاضرة إعداد ملخص لمحضر الجلسة يتم إيداعه بالملف .  الحاضرين 
على ذمة المحامين ها وضع نسخ من المحامي المتمرن معد المحاضرة مرن ويتولىالمهنـي للمت

  .إلقائهابمناسبة المتمرنين ليتمكنوا من اإلطالع عليها 
ويمكن للعميد تعيين مؤطر من بين المحامين ذوي الكفاءة يتولى تأطير المحامي المتمرن في 

  .إعداد محاضرته
  :81الفصل 

أن يعد محاضرة ختم التمرين من بين المواضيع المصادق عليها  يجب على المحامي المتمرن 
 خالل أجل  وأن يودعها بكتابة الهيئة قبل تاريخ إلقائها، التمرينمن المشرف على محاضرات

   . أو تعديل البعض منها أو أن يقرر إعادة صياغتهاقبولها وللمشرف أن يجيز ،مناسب
   :82الفصل 

 ودورات تكوينية مفتوحة تتعلق باإلجراءات والقوانين ينظم مجلس الهيئة كل سنة ندوات
تنظيم ورشات عمل أثناء الندوة أو خارجها وعلى المحامي له والشؤون المهنية  كما يمكن 

  .في مناسبتين على األقل حضور ال  سنوياالمتمرن
   :83 الفصل 

رأي المجلس بمناسبة حفل إفتتاح محاضرات التمرين يتولى مجلس الهيئة بعد اإلستنارة ب
خالل السنة القضائية من واحدة إلى ثالث أفضل محاضرات إنهاء تمرين ألقيت العلمي إختيار 

  .ونشرهاأو أصحابها الماضية ويتولى مجلس الهيئة تكريم صاحبها 
  :84 الفصل 
 صالحية  إسناد التراخيص قصد التمرن بمكاتب محاماة خارج البالد التونسية لمدة للعميد
، ويجب على النقابات في نطاق القانون واإلتفاقيات المبرمة بين الهيئة وبقية وذلكمحددة، 

العميد في نهاية كل ستة أشهر بما يفيد أنه المحامي المتحصل على رخصة التمرين أن يعلم 
  .بصدد مواصلة تمرينه بالخارج

   :85 الفصل
 للمحامين المتمرنين هيئة النشاط العلميال المحدث من طرف يدعم صندوق المحامي المتمرن 

ويشرف على إدارته مجلس الهيئة، ويقع تمويله أساسا من جزء من االشتراكات ومن نشر وبيع 
  . وغيرها من الموارد التي يقرها مجلس الهيئةإصدارات الهيئة



  

يساهم الصندوق في مصاريف مشاركة المحامين المتمرنين في الندوات التكوينية والعلمية كما 
  . لألعمال الفكرية التي ينجزها المحامون المتمرنوننح تشجيعيةيتولى تقديم م

   :86 الفصل
مكنه من إستقبال مكتبا ي يجب على المحامي المشرف على التمرين أن يوفر لزميله المتمرن 

حرفائه بصفة طبيعية ومن المحافظة على السر المهني كما يتعين عليه تمكين المحامي المتمرن 
  . مكتب فيما أعدت له واإلستعانة بالعاملين بالمكتبمن إستعمال أدوات ال

كما على المحامي المشرف على التمرين ان يحرص على معاملة زميله المتمرن معاملة حسنة 
في كنف اإلحترام الواجب بين الزمالء، وعليه تأطيره علميا وصناعيا وأخالقيا بما يؤهله لتحمل 

   . المسؤولية والواجب المفروض على المحامي
  :87 الفصل

إذا أراد المحامي المتمرن مغادرة مكتب التمرين بصفة نهائية فعليه أن يعلم قبل ذلك المشرف 
 في أجل مناسب ال يقل عن الشهر ويتحتم على كل  والهيئة الوطنية ورئيس الفرععلى التمرين

تمرن حتى األطراف المعنية إعالم رئيس الفرع الجهوي المختص بالوضعية الجديدة للمحامي الم
   .يتسنى للفرع مراقبة المباشرة بكل جدية

وينطبق نفس اإلجراء واألجل على المحامي المشرف على التمرين في صورة رغبته التوقف 
  .عن اإلشراف على تمرين زميله المتمرن

  :88 الفصل
يسلم المحامي المشرف على التمرين للمحامي المتمرن وجوبا شهادة في مدة التمرين يدون 

  . ملحوظاتهفيها
وعند التعذر يكلف العميد العضو المقرر المكلف بدراسة ملف الترسيم لدى اإلستئناف بتحرير 

  . من قانون المهنة13تقرير ويتولى مجلس الهيئة النظر في مطلب الترسيم طبق الفصل 
  

   والتعقيبالترسيم لدى اإلستئناف: القسم الثاني 
  

   :89الفصل 
وص عليها بقانون المهنة يجب على طالب الترسيم لدى باإلضافة إلى الشروط المنص

  : أن يقدم الوثائق التالية أو التعقيب حسب الحالةاإلستئناف
  . وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وصال في خالصه لجميع التحمالت المالية تجاه الهيئة-
  . شهادة في بيان الندوات العلمية والتكوينية التي حضرها طالب الترسيم-



  

 أو  نماذج من األعمال التي توالها المحامي ومن األحكام التي إستصدرها طيلة فترة التمرين-
  .اإلستئناف بحسب الحالة

وحال تقديم مطلب الترسيم لدى اإلستئناف أو التعقيب يكلف العميد أحد أعضاء المجلس 
 بصفة فعلية كعضو مقرر يتولى دراسة المطلب من جميع جوانبه والتثبت من ممارسة المهنة

  .كشرط للترسيم
  

  ترسيم الشركات المهنية للمحامين : ثالثالقسم ال
  

  :09الفصل 
باالضافة الى الشروط القانونية  يجب على طالب ترسيم شركة محاماة أن يقدم إلى مجلس 

  :الهيئة قبل إنعقاد جلسة الترسيم الوثائق التالية في نسختين األولى أصلية والثانية مطابقة لألصل 
القانون األساسي للشركة المعد طبق النموذج المحرر من قبل مجلس الهيئة مرفوقا بملخص -

باسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها اإلجتماعي ورأس : يتضمن خاصة البيانات المتعلقة بـ 
  . مالها ومدتها وأسماء الشركاء والمسيرين وعناوينهم

  وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الهيئةوصال في خالص جميع التحمالت المالية تجاه-
  .بالنسبة لكافة الشركاء المباشرين

  .يجب  أن تكون الوثائق المصاحبة لمطالب الترسيم محررة باللغة العربية أو ما يفيد ترجمتها
  :91الفصل 

يكلف العميد من بين أعضاء المجلس عضوا مقررا لدراسة  ملف الترسيم والتثبت من مدى 
  .وإعداد تقرير في الغرض يتضمن رأيه.  الترسيمتوفر شروط

  
  المباشرة  واالحالة على عدم المباشرة : الجزء الثاني

  
  :29الفصل 

 يباشر المحامي مهنته منفردا أو باإلشتراك مع غيره من المحامين أو ضمن شركة مهنية أو 
يضعها وود التعاون في نطاق عقد تعاون ويعد مجلس الهيئة نماذج من األنظمة األساسية ومن عق

  .على ذمة كافة المحامين
  
  



  

  :93الفصل 
ال تباشر الشركة أعمال المحاماة إال بواسطة أحد المحامين المباشرين من  الشركاء فيها أو 

وال يتولى المحامي الشريك المباشر . من المتعاونين معها بواسطة عقد خدمات أو عقد تعاون
  .لتي ينتمي إليهاأعمال المحاماة إال في نطاق الشركة ا

  :94الفصل 
يجب أن يكون مكتب المحامي الئقا ومجهزا بما يضمن المباشرة الفعلية والمحافظة على السر 

على كل محام أن يعلم الهيئة والفرع الجهوي  المختص في اإلبان بكل تغيير لعنوان  والمهني
محاماة  اإللتزام بوضع يجب على المحامي وعلى شركة ال و.مكتبه بواسطة مكتوب ثابت التاريخ

لوحة متوسطة الحجم أمام المكتب تتضمن بالنسبة للمحامي اإلسم و اللقب والصفة والدرجة 
    .بالجدول وبالنسبة للشركة إسمها وشكلها وأسماء الشركاء وألقابهم ودرجاتهم بالجدول

  :95الفصل 
بها أو يحتاج إليها سواء  لكل من يطل القانونيةالخدمات المباشر اإلستشارات و  المحامييقدم

أو تحرير عقود أو في إطار تمثيل  كان ذلك في شكل إسداء نصح أو مشورة أو مساعدة قانونية
النيابة عن األشخاص أمام المحاكم واإلدارات والمؤسسات أو تفاوض طبق القانون، كما يتولى 

ل في النزاعات وتسليط  وكل الهيئات واللجان التي خولها القانون صالحية الفصومجالس التأديب
 كما يمكنه في نطاق القانون القيام بمهام الصلح والتوفيق و التحكيم والتصفية العقوبات اإلدارية،

وغيرها واالئتمان اإلتفاقي والقيام بأعمال الوكالة غير التجارية القضائية واالختبارات الرضائية 
 احترام المبادئ األساسية لمهنة المحاماة ، وعليه في جميع الحاالتوالتدقيق والمراجعة القانونية

   .والمحافظة على إستقالله واستقالل مهنته
  :96الفصل 

يوجه عميد المحامين مكاتيب مضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ الى المحامين المباشرين 
بعد الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم بالنسبة للسنة المنقضية ينبه عليهم بموجبها  بالخالص، و

ملفات المحامين غير الخالصين إلى الفرع الجهوي المختص يوجه مضي ثالثة أشهر بدون نتيجة 
الذي يتولى إحالتهم على عدم المباشرة واتخاذ اإلجراءات التأديبية عند اإلقتضاء، في أجل أقصاه 

لفات وعلى رئيس الفرع إعالم عميد المحامين بمآل الم.  من تاريخ إتصاله بالملفات واحدشهر
  .المحالة عليه

  
  
  



  

  :97الفصل 
 على المحامي الذي يريد التغيب عن مكتبه أثناء السنة القضائية طيلة المدة المسموح بها 

 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أن يتحصل على ترخيص مسبق من رئيس الفرع 44بالفصل 
  .الجهوي المختص

  :98 الفصل
 بقانون المحاماة يمكن إحالة المحامي على عدم باالضافة إلى الوضعيات المنصوص عليها

 ولم يقم المباشرة اذا ثبت أنه ال يباشر فعليا مهنة المحاماة أو أنه أصبح بدون مكتب تمرين
 أو تغيب عن مكتبه خالل السنة القضائية لمدة تفوق بواجب اإلعالم للحصول مكتب تمرين،

  . أعاله97صل  دون مراعاة اإلجراءات الواردة بالفالثالثة أشهر
  :99الفصل 

 من القانون 23 و22إذا قبل المحامي مهمة وقتية طبق ما هو منصوص عليه بالفصلين 
المنظم لمهنة المحاماة فعليه إعالم العميد بذلك ويمنع عليه توظيف تلك المهمة لغايات إشهارية 

  .قصد إستجالب الحرفاء
  :100الفصل 

اتخاذ قرار في اإلحالة على عدم المباشرة أن يجب على مجلس الفرع الجهوي المختص قبل 
  .يستدعي المحامي لسماعه من قبل عضو مقرر يعينه رئيس الفرع للغرض 

  :101الفصل
 المختص أن يبت في ملف اإلحالة على عدم المباشرة بمجرد  الجهوي الفرع مجلسيجب على

رع أن يعلم العميد علمه بحصول إحدى الوضعيات التي تستوجب تلك اإلحالة، وعلى رئيس الف
يحجر  و.والمحامي المعني باألمر بقرار اإلحالة على عدم المباشرة في ظرف أسبوع من تاريخه

على المحامي المحال على عدم المباشرة ممارسة مهنة المحاماة  بداية من تاريخ إعالمه بالقرار 
  .طبق القانون

  
  تصفية المكاتب : الجزء الثالث

  
  :102 الفصل

 التقاعد أو إحالته على عدم المباشرة بأحد إثر إحالة المحامي على المحاماة كاتبتتم تصفية م
وكذلك في صورة إنحالل شركة المحاماة ويعين   من قانون المهنة أو وفاته،18أسباب الفصل 

طبقا للقواعد القانونية والترتيبية المنصوص عليها بالقانون الجهوي المختص مصفيا  الفرع رئيس



  

 ويراعى في إختيار المصفي مصلحة .نة المحاماة ولقانون الشركات المهنية للمحامينالمنظم لمه
  .المكتب والحرفاء والمحامي المعني باألمر أو ورثته

  :310 الفصل 
القيام  تحت إشراف عضو من أعضاء مجلس الفرع الجهوي المختص يجب على المصفي

إعداد  وبيان وضعيتها وغلق المكتب وبجرد لجميع الملفات الموجودة بالمكتب موضوع التصفية
 من تاريخ خمسة عشر يومافي ظرف تقرير في الغرض يسلمه إلى الفرع الجهوي المختص 

  .إعالمه بقرار التصفية
  :041الفصل 

 بعد إعالم يتولى المصفي متابعة القضايا الجارية وتقديم إعالم نيابته فيها بوصفه مصفيا
استخالص أتعاب  كما يتولى ،هم توكيله أو توكيل غيره وتخيير بالوضعية الجديدةأصحابها

 لدى إحدى ا حسابوجوبا المصفي يفتح و.المحاماة المتخلدة بالذمة أو الحالة كيفما يقتضيه القانون
 الراجعة للمنتفعين من محصول التصفية كما عليه مسك المؤسسات المالية تودع فيه األموال
ترتبة عن التصفية وإعداد تقرير في ذلك ينهيه إلى الفرع حسابية تمثل المداخيل والمصاريف الم

  .الجهوي المختص كل ثالثة أشهر
  :051الفصل 

  اإلبان فيإعالم الفرع الجهوي المختص بذلك  المصفيبختم أعمالها وعلىتنتهي التصفية 
  .الغرض يودع بكتابة الفرع طيلة المدة القانونية تقرير في هوتسليم
  :061صل الف

 وتعويضه طبق  عزل المصفي الذي يخل بواجباته الجهوي المختص الفرعسرئييمكن ل
  . وذلك بعد استدعائه وسماع جوابهالقانون

  
  المحامي المتقاعد والمحامي الشرفي : الجزء الرابع

  
  :071الفصل 

تتم اإلحالة على التقاعد بناءا على مطلب من المعني باألمر أو بمبادرة من مجلس الهيئة في 
مر إلى مجلس الهيئة مشتمال  مطلب التقاعد من قبل المعني باأليرفعجز الكلي، وصورة الع

واسم المحامي ) كامل، نسبي، إحالة على المعاش بناء على عجز بدني(خاصة على نوع التقاعد 
 المالية إلتزاماتهالمقترح للقيام بأعمال التصفية ومصحوبا بما يفيد أن المحامي خالص في جميع 

  .للمحامين، أو غيره من الصناديق الراجعة لها بالنظرالتقاعد الحيطة و وصندوق تجاه الهيئة



  

  .ويتولى العضو المقرر التثبت من توفر شرط المباشرة الفعلية لمقدم المطلب
 يتعلق بإحالة على المعاش بناء على عجز بدني أصبح بموجبه طالبه غير األمرأما إذا كان 

 للتثبت من ذلك تولى عرضه على الفحص الطبي الهيئة يقادر على مباشرة مهنته فإن مجلس
  . العجز ومن تأثيره على ممارسة المهنة

  :108الفصل 
يتم إحتساب جراية المتقاعدين والقرين الباقي على قيد الحياة واألبناء األيتام وفق الشروط 

صلب األنظمة والمقاييس التي يحددها مجلس الهيئة إستنادا إلى المبادئ العامة المعمول بها 
  .القانونية للتقاعد

  :109الفصل 
 مجلس الفرع الجهوي المختص أو  العميد أوتسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد باقتراح من
حث دقيق  يتخذ مجلس الهيئة بعد إجراء ب من ثالثة أعضاء من مجلس الهيئة أو بطلب منه و

    . األطراف المعنيةيعلم بهو ،هقرار
  :110الفصل 

 حق المحامي المتقاعد الشرفي الحصول على بطاقة مهنية تحمل إسمه ولقبه وصفته، وله من
ي ـلسات العامة والمؤتمرات، وال يحق له المشاركة في االنتخابات أو فـجـأن يحضر بال

 أو ةـيـ ببعض المهام الوقتالمتقاعدويمكن للعميد أن يكلف المحامي . اذ القراراتـخـات
  .عضوية إحدى اللجان

  التأديب  :  الجزء الخامس
  :111الفصل 

يتعهد رئيس الفرع الجهوي المختص بالنظر في الشكايات والتقارير المحالة عليه ويتولى 
 أو بواسطة من يعينه من أعضاء المجلس وعليه البت فيها في اآلجال القانونية بنفسهالبحث فيها 

  .  قرار معللوبإمكانه حفظ الشكايات الواهية دون إجراء أي أبحاث وب
  :112 الفصل

يمكن المحامي المشتكى به من اإلطالع على جميع محتويات الملف وأخذ نسخ منها وعليه أن 
يقدم جوابه كتابة صحبة ماله من مؤيدات مقابل التأشير عليها في أجل خمسة عشر يوما على 

اضر مرقمة  ويجب أن تضمن األبحاث األولية والتحريرات صلب مح من تاريخ إعالمهاألكثر
ومختومة يمضي عليها العضو المقرر بمعية المعنيين باألمر، و على رئيس الفرع البت في 

  .الشكاية في ظرف شهر من تاريخ تضمينها
  



  

  :131الفصل 
 فإنه يعد قرارا معلال ويرسل الملف الى تأديب إذا قرر رئيس الفرع اإلحالة على مجلس ال

  .ف أسبوع على األكثر من تاريخ صدور القراركتابة الهيئة الوطنية للمحامين في ظر
يتولى العميد حال اتصاله بالملف التأديبي تكليف عضو مقرر وإعالم واستدعاء المحامي 
المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تتضمن موعد التحرير عليه في 

ى حقه في اإلستعانة بمن يراه الشهر كالتنصيص عل ال يقل عن خمسة عشر يوما وال يتجاوز أجل
  . من المحامين للحضور معه أثناء كامل مراحل األبحاث

  :114الفصل 
يتولى العضو المقرر القيام باألبحاث التي يستوجبها الملف ويدونها صلب محاضر مرقمة 

ويمكن المحامي المحال أو من ينوبه من اإلطالع . يختمها ويمضي عليها بمعية المعنيين باألمر
يحرر العضو المقرر في ظرف أسبوع من ختم  و.ى أوراق الملف التأديبي وتسلم نسخ منهاعل

أعماله تقريرا معلال ويحيل الملف التأديبي على العميد الذي يتولى إستدعاء المحامي المعني 
باألمر للمثول أمام مجلس التأديب في أجل ال يقل عن خمسة عشر يوما وال يتجاوز الشهر وذلك 

رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تتضمن التنصيص على إمكانية اإلستعانة بواسطة 
  .بمحامين أمام مجلس التأديب

  :115الفصل 
 سرية وبحضور نصف أعضائه على األقل جلسةأعماله في ويتولى ديب أعقد مجلس التني

 اإلحالة، ثم يتولى را تالوة قرفي بداية أشغاله يتولى رئيس المجلسويرأسه العميد أو من ينيبه و
يواصل المجلس أعماله مع تمكين المحامي المحال من الجواب العضو المقرر تالوة تقريره و

  . والدفاع عن نفسه
  . يتخذ القرار التأديبي بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي رئيس المجلس

 أنه ال يجوز له يحضر رئيس الفرع الصادر عنه قرار اإلحالة أشغال مجلس التأديب إال
  .المشاركة في المفاوضة

  :116الفصل 
يتعهد مجلس التأديب بالوقائع موضوع الملف التأديبي، وإذا إتضح له أن هناك وقائع تتكون 
منها مخالفات تأديبية ولم يتضمنها قرار اإلحالة فإنه يوجه نظيرا من الملف إلى رئيس الفرع 

  .ضوئها للبحث فيها واإلحالة على الجهوي المختص
  
  



  

  :117 الفصل
 العضو المقرر تلخيص قرار مجلس التأديب في ظرف أسبوع من تاريخ صدوره وفي يتولى

  .ظرف يومين بالنسبة للقرارات الصادرة بالنفاذ العاجل
أجل ال في حقه يتولى العميد إعالم المحامي المعني باألمر بالقرار التأديـبـي الصادر 

مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع  صدوره من تاريخ خمسة عشر يومايتجاوز 
االعالم بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ عند التأكد وللمحامي الصادر في شأنه قرار تأديبي الحق 

تولى العميد في يو . ساعة من تاريخ إعالمه48في الحصول على نسخة قانونية منه في ظرف 
القرار التأديبي إلى الوكيل العام لدى محكمة أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما توجيه نسخة من 

  . بتونساإلستئناف 
برؤساء  وله أن يستعين أعمال التنفيذعلى   بمساعدة الكاتب العام لمجلس الهيئة العميدويشرف
 ويتم تحرير محضر في أعمال التنفيذ تودع منه نسخة بملف المحامي أعضاء المجالسالفروع وب

  .المعني باآلمر
   :118الفصل  

الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية ضد محام ال يحول دون تتبعه تأديبيا إذا اتضح أن اآلفعال 
المجلس غير ملزم بإيقاف النظر في الدعوى التأديبية، كما أن المنسوبة إليه تشكل خطأ تأديبيا، 

  .إلنتظار مآل الدعوى الجزائية إذا كان الخطأ مزدوجا
  :119الفصل 

بات يقضي بثبوت إدانة المحامي من أجل جريمة مخلة بشرف المهنة  إذا صدر حكم جزائي 
فإن الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين يحيل فورا الملف على الفرع الجهوي المختص  للنظر 

 عند في إحالة المحامي المعني باألمر على عدم المباشرة فضال عن اإلجراءات التأديبية
  .اإلقتضاء

  
  عفوال : الجزء السادس

  :120الفصل 
تقدم مطالب العفو بصفة شخصية ومباشرة ويعين العميد حال إتصاله بالملف عضوا مقررا 

  .لتهيئة الملف والتثبت من مدى توفر شروط العفو وسماع المعني باألمر
  .يبت المجلس في المطلب في أجل شهرين من تاريخ تقديمه

  
  



  

  :121الفصل 
ه ال يمكن اإلذن بإعادة ترسيمه إال إذا قدم ما يفيد أنه في صورة محو إسم محام من الجدول فإن

خال من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ولم يسبق تفليسه أو عزله ألسباب مخلة 
  .بالشرف

  :122الفصل 
ومخالفة أحكامه  – فرادى وشركات –تكون أحكام هذا النظام الداخلي ملزمة لكل المحامين 

  .ةتستوجب المؤاخذة التأديبي
  

  .2009 جوان 01ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ بداية من 
  

  2009 ماي 9 تونس في           
  

  عميد المحامن          
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  رؤساء ومجالس الفروع الجهوية للمحامين:  ثانيا 

  
   69الفصل  -  68الفصل  -  67الفصل  -  66الفصل - 65الفصل 

  
  الهيئات اإلستشارية:  العنوان الثاني

  
  الندوة الوطنية للفروع:  أوال 

  



  

    70الفصل 
  

  مجلس العمداء:  ثانيا 
  

    72الفصل  - 71الفصل 
  

  المجلس العلمي:  ثالثا 
  

   73الفصل 
  

  وضعيات  المحامي: الباب الثالث 
  

   الترسيم: الجزء األول 
  

    74الفصل 
  

  التمرين: القسم األول 
  

 81الفصل  -  80الفصل  - 79الفصل  -  78الفصل  -  77الفصل  -  76الفصل  - 75ل الفص
-   

    88الفصل  -  87الفصل  - 86الفصل  -  85الفصل  -  84الفصل  -  83الفصل  - 82الفصل 
  

  الترسيم لدى اإلستئناف والتعقيب: القسم الثاني 
  

   89الفصل 
  
  

  ترسيم الشركات المهنية للمحامين: القسم الثالث 
  



  

     91الفصل  - 90الفصل 
  
  

  المباشرة  واالحالة على عدم المباشرة: الجزء الثاني 
  

  98الفصل  -  97الفصل  - 96الفصل  -  95الفصل  -  94الفصل  -  93الفصل  - 92الفصل 
     101الفصل -  100الفصل  -  99الفصل  -
  

  تصفية المكاتب: الجزء الثالث 
  

   106الفصل  -  105الفصل  -  104الفصل  -  103الفصل   -  102الفصل 
  

  المحامي المتقاعد والمحامي الشرفي: الجزء الرابع 
  

    110الفصل  -  109الفصل   -  108الفصل  -  107الفصل 
  

  التأديب:  الجزء الخامس  
  

 - 116الفصل  -  115الفصل  -  114الفصل  - 113الفصل  -  112الفصل   -  111الفصل 
    119صل الف -  118الفصل  -  117الفصل 

  
  العفو: الجزء السادس 

  
   122الفصل  -  121الفصل  -  120الفصل 

  
  


