
يتعلـق بتعريفـة أجـور       1975 أفريل   8 وزيري العدل والمالية  مـؤرخ فـي        منقــرار          
 فيفـري    فيفـري   77وو 1985 أفريـل    5 فـي    ة المؤرخ كما تم تنقيحه بالقرارات     العـدول والعـدول المنفذين    

  ..20022002 ماي  ماي 88 و و19911991
  

  إن وزيري العدل والمالية ،

 المتعلق باإلعانة العدلية وعلى جميـع       1922 فيفري   13بعد اطالعهما على األمر المؤرخ في       

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وبإحـداث هيئـة          1957 جوان   24وعلى األمر المؤرخ في     

 منه وعلى جميع النـصوص التـي نقحتـه          39عدول منفذين وكتبة لهم محلفين وخاصة على الفصل         

  أوتممته، 

 الضابط لتعريفة أجور العدول والعدول المنفـذين        1958 سبتمبر   29 وعلى القرار المؤرخ في   

 والقرار 1960 فيفري   10وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القرار المؤرخ في             

  ،1968 سبتمبر 30 المؤرخ في  والقرار1963 جوان 22المؤرخ في 

  

  :قرر ما يأتـي 

  

   :كل فيما يخصه كما يأتيقومون به من أعمال عينت أجور العدول عما ي : الفصل األولالفصل األول

   
  األولاألولالعنـوان العنـوان 

  
  . المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين2002 ماي 8ألغيت أحكامه بالقرار المؤرخ في 

  
  العنـوان الثـانـيالعنـوان الثـانـي

  
التي يباشـرها عـدل     أو  فيما يستحقه العدول من األجور عن األعمال التي يباشرها عدالن معا            

  .بانفراده
  

  :الحجج العادلة التي تستحق عن تحريرها أجورا قارة :  ) ) جديدجديد ( (1212  الفصلالفصل
  د12.000: ـ عقد الزواج  

  د7.000:  ـ اإليصاء 

  د7.000:  ـ الكفالة 
  د 7.000: ـ الوفاة  

  د10.000: ـ  الوصية 

  د10.000ـ قبول هبة أو صدقة أو وصية 
  د10.000: ـ الوثيقة في غير العقارات 

  د8.000: دين ـ االعتراف بحق أو 
  د8.000: ـ قبول إحالة الحق أو الدين 
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  د10.000: ـ الوعد بالبيع أو الشراء من طرف واحد 
  د8.000: ـ التوكيل الخاص 

  د8.000: ـ التوكيل العام 
  د8.000: ـ رفع اليد عن التوكيل 

  د8.000ـ الوديعة 
  د8.000: ـ اإلبراء من وديعة 

  د2.000: ـ تحرير بطاقة معلوم النقل 
  د7.000: ـ التوصيل واإلبراء واإلسقاط 

  د10.000: ـ تحرير الحساب 
  د8.000: ـ محاضر أداء اليمين 

  د7.000: ـ التعريف بخط أو ختم 
مـن  ) 2الفقرة     (9ـ إبالغ اإلعالمات وغيرها من الرسوم المنصوص عليها بالفصل          

  .د8.000 : 1957 جوان 24األمر المشار إليه أعاله المؤرخ في 
  

 د 10.000الرسوم الالزم عنها أجور نسبية وال يكون األجر فيها أقل مـن             :  ) ) جديدجديد ( (1313صل  صل  الفالف
  :للرسم الواحد 

  :ـ بيع المنقوالت والعقارات إما مراكنة أو باإلشهار 
  د 100.000  إلى    5% *

  د500.000 إلى د 100.001 من % 4* 
  د1000 إلى د500.001 من % 3* 
  د5000إلى   د1000.001 من  % 2* 
  د5000 فيما زاد عن % 1* 

  .نصف األجور المقررة للبيع: ـ فسخ البيع 
  .عين األجور المقررة للبيع: ـ المعاوضة 
  .عين األجور المقررة للبيع: ـ المقاسمة 

  .عين األجور المقررة للبيع: ـ الهبة والصدقة 
  .نصف األجور المقررة للبيع: ـ الرجوع في الهبة والصدقة 

    عين : ـ كردار خلو نصبة أو مفتاح   الطويلة والكراء المؤبد ـ إنزالـ اإلجارة 
  األجور 

  .المقررة للبيع   
  .نصف األجور المقررة للبيع وحسابها على كامل المدة: ـ الكراء لمدة معينة 

  .عين األجور المقررة للبيع: ـ الوفاء بمقابل 
  عين األجور المقررة للبيع: حوالة ـ إحالة الحق أو الدين وحلول الغير محل الدائن وال

  عين األجور المقررة للبيع على مقتضى : أو عقارـ قرض موثوق برهن في منقول 
  .مقدار القرض   

  عين األجور المقررة للبيع على مقتضى ): وهو يشبه الشركة( ـ الشركة واالرتواك
  قيمة المساهمات 

  يع على أن ال يستخلص إال أجرا عين األجور المقررة للب: ـ فسخ الشركة وتصفيتها 
  واحدا 

  .عن القيم المنصوص عليها بعمليات متعددة اشتمل عليها نفس الرسم   
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  نصف األجور المقررة للبيع وحسابها على مقتضى مبلغ : ـ اإلجارة عن الصنع 
  .الصفقة

  .نصف األجور المقررة للبيع وتقدر قيمتها بصنف قيمة الملك: ـ العمرى 
  عين األجور المقررة للبيع بحساب قيمة العقار المعطى على وجه : ـ المغارسة 

  .المغارسة
  .عين األجور المقررة للبيع بحساب قيمة نصف محصول المساقاة: ـ المساقاة 

  .عين األجور المقررة للبيع: ـ المزارعة 
  

  :الرسوم الخاضعة لألجور تارة نسبية وتارة قارة :  ) ) جديدجديد ( (1414الفصل الفصل 
  نصف األجور المقررة للبيع بدون أن يكون هذا األجر أقل من : ـ فسخ العقد 

  د10.000
  عين األجور المقررة لإللتزام المضمون واألجر األدنى ال : ـ الضمان برسم مستقل 

  يكون 
  د10.000أقل من    

  نفس األجور المقررة للبيع بحساب مقدار الصلح بدون أن يكون األجر أقل : ـ الصلح 
  .ويكون كذلك هذا األدنى هو األجر إذا تعذر تعيين قيمة الصلحد10.000ن م
  

الرسوم المعين مقدار أجورها بالنسبة لكل حصة عمل مدة الحـصة ثالثـة             :  ))جديدجديد((  1515الفصل  الفصل  
ويستحق العدل أجرا كامال عن الحصة األولى مهمـا كانـت          د  6.000ساعات وأجر العدل الواحد عنها      

 يستحق عن الحصص األخرى أجرا على نسبة الوقت الذي قضاه فعال مع اعتبار            المدة المنقضية منها و   
  . الساعة ساعة كاملةجزء

  ـ رسوم تتعلق بالشجرة العائلية
  ـ المضامين

  ـ رسوم الفرائض بدون وفيات
  ـ محاضر تحديد العقارات

  ـ محاضر تقييد المكاسب والتركات مع تقويمها أو بدونه
  ـ محاضر تسليم العقارات

  .التفتيش عن الرسوم بالدفاتر المحفوظة بخزينة المحكمةـ 
  

عن كل صفحتين مكتوبتين بخـط اليـد أو          د0.500النسخ  : أجور مختلفة :  ) ) جديدجديد ( (1616الفصل  الفصل  
 على األقل ويكون نصفهما على األقل مكتوبا مـع      26/21بالراقنة على أن تكون كل صفحة من حجم           

  .هامش ال يتجاوز الخمسة صنتمترات
  

  .عن كل ساعة أو كسر الساعةد 2.000عين أجر التوجه بما قدره :  ) ) جديدجديد ( (1717  الفصلالفصل
عن كل كيلومتر وتحسب    د  0.100وعالوة على ذلك فإنه يمنح للعدول غرامة جملية للتنقل مبلغها           

  .فيها كامل مسافة الذهاب واإلياب ابتداء من المكتب
دخل في نطاق مهمتهم وذلك بطلـب       وفي صورة قيام العدول خالل تنقل واحد بعدة مأموريات ت         

من أشخاص مختلفين فإن األجور الواجب دفعها لهم تطبيقا ألحكام هذا الفصل يقع حـسابها كمـا لـو                   
استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه األمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع                 
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ضافي من أجل التـنقالت خـارج منطقـة    له من مبلغ أجور التوجه وغرامة التنقل وال يدفع أي مبلغ إ           
  .محكمة الناحية

  
  .أحكام مختلفة:    1818الفصل الفصل 

الرسوم التي لم يقع التعرض إليها صراحة بهذه التعريفة فأجورها تحسب بطريق القياس وفـي               
  .صورة وقوع نزاع فإن هاته األجور تحددها المحكمة االبتدائية التي بها يوجد محل إقامة العدول

  
  يحجر على العدول أن يطلبوا أو يستخلصوا عن األعمال المنصوص عليها بهـذه               :  1919الفصل  الفصل  

التعريفة أجورا تفوق األجور المعينة بها أو مبالغ خاصة زيادة عن أجورهم وإال كانوا عرضة لتتبعات                
بـدون  فـصال   تأديبية وينبغي التنصيص على األجور المستخلصة عن الرسوم األصلي والنظير فصال            

  .ن خالف ذلك يكون هدفا لتتبعات تأديبيةاختصار وم
  

  .يلزم أجر عن الحجج التي يقع التصريح ببطالنها لخطإ صدر عن العدل ال:     2020الفصل الفصل 
  

إذا كان الرسم مشتمال على عدة مقتضيات أو اتفاقات مترتبة بعضها عن بعض أو              :    2121الفصل  الفصل  
  .لفصل المعين له أوفر أجرمرتبطة بعضها ببعض فال يستخلص إال المعلوم  المنطبق عن ا

وإذا كانت المقتضيات أو االتفاقيات مستقلة بعضها عن بعض ولزم عنها معاليم تسجيل مختلفـة               
  .فإنه يستخلص عن كل منها معين أجرها

  
إذا كانت الرسوم موضوعها منافع عينية غير المال خاضعة لمعاليم نسبية تحسب            :    2222الفصل  الفصل  

  .اقع الستخالص معلوم التسجيلأجورها على مقتضى التقدير الو
  .وفي صورة وقوع خالف في التقدير يرفع األمر للمحكمة

  
ليس للعدل األول وهو الذي يرسم العقدة بدفتر مسوادته إال نـصف األجـر أمـا                :    2323الفصل  الفصل  

  .النصف اآلخر فهو راجع للعدل الثاني وهذا األخير ملزوم بدفع النصف من المصاريف العامة للمكتب
  

تنطبق  التعريفة الجديدة على جميع الرسوم التي لم يستخلص عنها األجـر فـي               :    2424  الفصلالفصل
  .تاريخ هذا القرار

  
  1975 أفريل 8 تونس في

  
  اطلع عليه

  الوزير األول                      وزير العدل                           وزير المالية
  الي                      محمد الفيتوري                الهادي نويرة                    صالح الدين ب


