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Democratic Transition and Humain Rights Support Center

الولوج الى العدالة في تونس
األطر واألشكاليات
التأطير العام واالشراف

حمـــــل تطبيــق Zappar

د.نهى الشواشي

أستاذة محارضة بجامعة قرطاج كلية العلوم
القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس

الخبراء الرئيسيين

2

االستاذة درة الفازع
محامية

امســـــــح رمـــوز zappar

الموجــــودة باستعمــــال
هاتفــــك الجوال اينمـــــا

االستاذ وليد املاجري،
الصحفي االستقصائي مؤسس ومدير الكتيبة
االستاذ اسكندر السالمي،
مستشار جبائي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية

وجدت فـــي تقرير دعم

الباحثين
قام باجراء املقابالت مع الخرباء ،ودراسات الحالة،
وتحليل االستبيان ،وحدة البحوث والدراسات مبركز دعم
خليل العريب ،أسامء عبيد ،سريين القاسمي

3

االخراج الفني وااللكتروني

قام بالتصوير والتصميم املخرب االعالمي مبركز دعم
بالل الشارين ،امين العبايس ،وائل غرسة،
عفاف هاين ،سوسن الكعبي

استمــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

المراجعة

محمد عمران

مؤسس ومدير مركز دعم التحول الديمقراطي
بدعم من
االراء الواردة بالدراسة ال تعبر بالضرورة على رأي المانح

وحقوق االنسان (دعم)
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شكر وتقدير

المائدة المستديرة:

يتقدم مركز دعم بالشكر والتقدير لكل من
ساهم يف خروج هاته الدراسة بشكلها
الحايل ونخص بالشكر كل من عىلما قاما
به من جهد ودعم تلك الدراسة.

د .بيتري أرتل ،وكالة التعاون واالمناء االملاين ،املشاريع االقليمية ،مدير مرشوع تعزيز
دورالقانون والعدالةيف افريقيا
فينيسا أيجرت ،وكالة التعازن والنامء االملاين ،مستشارة قانونية ،مرشوع تعزيز دور

كام وجب تقديم الشكر لالستاذ وليد
املاجري ،الصحفي االستقصايئ مؤسس
ومدير الكتيبة ،عىل مشاركته ومساهمته
املتميزة خالل مرحلة املقابالت مع دراسات
الحالة أو االستبيان.
وكذلك جميع الخرباء الحقوقيني
والقانونيني والصحفيني واالعالميني،
وأصحاب املبادرات واملشاكل االقتصادية
واالجتامعية الذين وفروا لنا الوقت إلجراء
مجموعة من املقابالت أو املشاركة يف
املائدة املستديرة ملناقشةاملسودة
النهائية للدراسة ،والتي كان مردود
مداخالتهم من آراء ومقرتحات عميق األثر
فيام وصلت إليه هاته الدراسةبصورتها
عا لنقول
الحالية .وددنا أن نذكرهم جمي ً
لهم بكل فخر وود واحرتام شكرا لكم
عا.
جمي ً

القانونوالعدالة يفافريقيا
أ/بوريس فان ويسرتنج ،فري برس انليمتد ،منسق مرشوع شامل افريقيا والرشق
األوسطوباكستان
أ/خليل حسانني ،محامي ،نقابة املحامني الفيدرالية – القسم الدويل  -شامل افريقيا
أ/هاور فريين الخبري الدائم باملركز الدويل للعدالة االنتقالية
أ/أحالم الضيف ،مساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس
أ/فيصل بوقرة ،قايض باملحكمة اإلدارية 
أ/ارشف املاجري ،قايض عديل
أ/ناجي البغوري ،النقيب السابق للنقابة الوطنية للصحفني التونسيني
أ/شيامء بوهالل ،الخبرية الحقوقية وعضو الهيئة االستشارية مبركز دعم

مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان
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مقدمة مركز دعم
مقابالت االستبيان:

يسعى مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان (دعم) ،إىل اإلسهام يف تعزيز العدالة إلعامل مبادئ حقوقاإلنسان،
وذلك من خالل صياغة رؤية منهجية لحالة العدالة وامكانية الولوج إليها يف تونس .وكذلك وضع تصوراتعملية تناسب احتياجات
املرفق القضايئ والعديل مستندة عىل مبادئ حقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها وبعيدةعن التوجهات السياسية واأليدولوجية،
وتحدي ًدا فيام يتعلق باملؤسسات االقتصادية الناشئة واالقليات والفئاتاملهمشة .ويف هذا السياق سعى املركز إىل تطوير وانتاج
تلك الدراسة والتي جاء وقت تنفيذها خالل جائحة الكوروناوما تبعها من تاثريات وصعوبات وعراقيل وبالخصوص فكل ما يتطلب
أعامل ميدانية المتام تلك الدراسة.

أ/حنان زبيس ،صحفية ورئيسة جمعية الصحفيني الفرنكوفونيني
أ/ايهاب الشاوس ،صحفي واعالمي
أ /راغب الزاوي ،محامي
أ/بسام الطريفي ،محامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق االنسان
أ/خليل العبيدي
أ/مربوكة خضري ،صحفية

واميانًا من فريق عمل مركز دعم بأهمية العمل عىل امتام تلك الدراسة قام بتخطي كل تلك املعوقات والتنسيق معكافة املشاركني
يف تلك الدراسة خالل تلك الفرتة الصعبة وتحت رشوط الجائحة الصحية للخروج بها يف افضل صورةوشكل ممكن ،وذلك لالسهام
يف املكتبة الحقوقية العربية بتلك الدراسة عن حالة الولوج للعدالة يف تونس،كذك بشغف تحقيق النجاح حتى نتمكن من امداد
العمل دراسة عملية الولوج للعدالة يف مرص وليبيا خالل السنواتالقادمة.
كعادة مركز دعم يف االعتامد عىل املنهجية التشاركية يف امتام ادبياته الحقوقية ،استكمل دعم استخدام تلكاملنهجية خالل كافة
مراحل العمل عىل امتام تلك الدراسة وهنا يجب ان نذكر الدور الهام لكل من د.نائلة شعبان،عميدة كلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتامعية بتونس (جامعة قرطاج) ،ود.اسامء الغشام ،نائبةعميدة كليةالعلوم القانونية والسياسية واالجتامعية
بتونس (جامعةقرطاج) واللتان كانتا عىل قدر كبري من التعاون والتفاهم مباكان له عظيم األثر عىل امتام الدراسة.

أ /أرشف عوادي ،رئيس منظمة أنا يقظ
أ/سيف الدين العامري ،صحفي
أ/كريم وناس ،صحفي رئيس لجنة اخالقيات املهنة بالنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
أ/أحمد الصواب ،القايض السابق واملحامي

ومن خالل االعتامد عىل املنهجية التشاركية تم اعداد استبيان مبعرفة الخرباء وتم متريره الكرتون ًيا إىل عدد كبري مناالطراف
املتداخلة مجتمع مدين وخرباء قانونيني واكدامييني واعالميني ،بجانب تسجيل مجوعة من املقابالت مع منالخرباء التونسيني حول
أسئلة االستبيان.
كذلك قام فريق عمل مركز دعم مبعاونة الخرباء بتحديد دراسات الحالة بعد مجهود شاق نظ ًرا لظروف الجائحة الصحيةوالتي
جعلت العديد من تلك الحاالت تقوم باالعتذار خوفًا من الجائحة ،وهو ما استنزف وقت وطاقة يف اعداة تحديدمجوعة اخرى من
دراسات الحالة والعمل عىل التنسيق معها من أجل املقابلة والدراسة والتصوير.

دراسات الحالة:

وقد قامت د.نائلة شعبان ،عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس (جامعة قرطاج) ،ونائبتهاد.اسامء الغشام،
بتقديم كل الدعم من االسهام بال ُبعد االكادميي لتلك الدراسة من خالل مدنا بالخرباء القانونينيواالكادمييني ،واملناقشة عىل كيفية
تطوير تأطري أعامل الدراسة ،مبا ساعد الخرباء الثالثة ووحدة البحوث والدراساتمبركز دعم من إمتام املسودة األولية للدراسة.

قضية عني ذكارة يف منطقة الهوايدية من والية جندوبة
عامد سالمة ،مدير عام رشكة سامرت انسبيكشن سريفيس

ثم تم عقد مائدة مستديرة ملناقشة تلك املسودة بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس(جامعة
قرطاج) ،والوكالة الدولية للتعاون االملاين ،وبحضور ثلة متميزة ومنتقاة من الباحثني والصحفيني واالعالمينيواالكادمييني والخرباء
القانويني التونسيني وكذلك الخرباء الدوليني .كان لتلك ملناقشة عظيم األثر يف إعادة تنظيموتطوير محتوى الدراسة مبا ساعد
الخرباء إلمتام نخسختها النهائية بشكلها الحايل والذي نتمنى ان يكون مساهمة جادةمن مركز دعم يف إثراء املكتبة الحقوقية
العربية فيام يخص حقوق االنسان والتحول الدميقراطي بشكل عام والولوجللعدالة بشكل خاص ،ويبدأ املركز بنرشه لهاته الدراسة
أوىل خطواته يف مرصد الولوج للعدالة ،وسيتبع تلك الخطوةبفرتة وجيزة مجموعة من الخطوات االخرى إلمتام العمل عىل مرصد
الولوج للعدالة يف تونس ،وطام ًحا ملد عملاملرصد يف مرص وليبيا خالل الشهور القادمة.

هشام بوقرية ،مستثمر
حسينة الدراجي ،محامية لدى التعقيب
لطيفة حسني ،باعثة مرشوع سياحي (دار الحبايب)
ماهر عبد الرحامن ،صاحب رشكة سبيكرتم
قضية رشكة انتيجو

محمد معران
رئيس مركز دمع التحول ادلميقراطي
وحقوق الانسان (دمع)
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان
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المحتوى

ً
ان يكون القاضي مختصا

ّ
ان تكون إجراءات الولوج إلى القضاء (رفع الدعوى) ميسرة وغير معقدة
ب .استمرارية الحق في الولوج الى القاضي هو حق مستمر
الحق في االستئناف

املقدمة

عال إىل القضاء
 - 2الحق يف الولوج الف ّ

 - 1اإلطار العام للدراسة

أ .الحق في قاض مستقل

 - 2أهداف الدراسة

ب .الحق في المساعدة القانونية :التسخير واإلعانة العدلية واإلعانة القضائية

 - 3منهجية الدراسة

ج .الحق في محاكمة عادلة

 - 4مخطط الدراسة

د .األجل المعقول

ول :تاريخية مفهوم الولوج إىل العدالة منذ االستقالل :وكيفية تعاطي
الجزء األ ّ
وسائل اإلعالم مع هذا الحق

مدخل مفاهيمي

عن ُ
ة عنف الدولة االقتصادي
دست ُ
 .1دولة االستقالل:
رش َ
ة القضاء و ْ
ََ
ّ
أ .بداية إرساء منظومة قضائية وطنية واسترداد األراضي والممتلكات من المعمرين
الفرنسيين ومصادرة أمالك البايات

ه .الحق في تنفيذ األحكام

الجزء الثالث :الولوج إىل العدالة يف املجال االقتصادي والجبايئ
 .1مسألة الولوج للعدالة يف الترشيع االقتصادي التونيس
تطور اإلطار القانوني لالستثمار
غياب الضمانات القانونية
 .2الولوج إىل العدالة يف النظام الجبايئ التونيس
التشريع الجبائي

ب .تجربة التعاضد
ّ
ج .اعالم تونسي مجند لتطبيق «توجيهات الرئيس»

إدارة الجباية والخدمات الجبائية

 .2تغيير  7نوفمبر « :1987عهد جديد» ووعود جديدة
ّ
ّ
أ .انفجار في حرية الصحافة وتناول حر للنزاعات والقضايا المنشورة
ّ
ب .عودة قوية لتوظيف اإلعالم من قبل منظومة الحكم النوفمبري
ج .فتح نوافذ لحرية التعبير تحت رعاية السلطة للتنفيس
 .3ثورة  17ديسمبر  14 -جانفي :العدالة االنتقالية بين هيئة بن سدرين وقانون الرئيس
أ .تخمة في تغطية أخبار القضايا المتعلقة بكوادر العهد السابق
ّ
ُ
تخل من توظيف إيديولوجي وسياسي
ب .العدالة االنتقالية  ...مادة دسمة لإلعالم لم
ّ
ج .قانون المصالحة اإلدارية واالقتصادية  ..حضور قوي في اإلعالم وسط قراءات قانونية
وسياسية متضاربة

الجزء الثاين :اإلطار القانوين للحق يف الولوج اىل العدالة :املنظومة
واالشكاليات
 - 1الحق يف اللجوء اىل قاض

أ .الحق في الولوج الى قاض ألول مرة
ً
ان يكون القاضي موجودا
ً
ان يكون القاضي قريبا من المتقاضي :قضاء القرب
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

بعث المشاريع والتصريح بالوجود
الحوافز واالمتيازات الجبائية
المراقبة الجبائية
النفاذ إلى الحق في استرجاع األداء
نزاع االستخالص
 .3الولوج إىل العدالة االقتصادية من خالل القضاء العقاري
 .4تسهيالت الخدمات اإلدارية
 .5الحق يف النفاذ إىل املعلومة
 .6الهيئات الدستورية املستقلة

دراسات الحالة
التوصيات
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العدالة االقتصادية والجبائية كوجه من أوجه العدالة من زاوية الفئات األكرث ضعفًا أو هشاشة وفئة الشباب
من أصحاب املبادرات االقتصادية لكن مع االقتصار عىل بعض األمثلة فقط ألن الحقوق االقتصادية واالجتامعية
تشمل العديد من الحقوق كالحق يف التعليم ،والحق يف العمل ،والحق يف الصحة ،الحق يف مستوى معييش
الئق ،وحقوق الطفل ،ومقاومة العنف ضد املرأة ،وحقوق األقليات.)...
كام سيتم التع ّرض إىل اإلشكاليات التي يطرحها الولوج اىل العدالة سواء مبفهومها الضيق أو الواسع .إذ أبرزت
االستشارات الوطنية الحديثة التي أجرتها وزارة العدل 1أن العدالة ال تستجيب لكل تطلعات املواطنني ولذلك
فإن إحداث عدالة تكون قريبة حقًا من املواطنني ميثل إحدى الوسائل لسد الفجوة بني املواطن ومنظومة
العدالة .ويتطلب تحقيق هذا الهدف تقليص عدة مسافات بني املواطنني ومنظومة العدالة وهي مسافات
جغرافية ومسافات زمنية مرتبطة باآلجال الطويلة ومسافات اجتامعية ناتجة عن الضغوطات االقتصادية أو
العراقيل الثقافية.
كام بيّنت وزارة العدل أن تجاوز اإلشكاليات املذكورة يتطلب وضع آليات مختلفة لضامن النفاذ الحقيقي
لكل املواطنني إىل العدالة .ومن بني هذه اآلليات مراجعة الخارطة القضائية التي ستمكن من خدمة املواطنني
من خالل إنشاء محاكم نواحي يف املناطق الجغرافية الريفية التي تشهد تشتتًا سكان ًيا .كذاك فإن تحديث
اإلجراءات نحو املزيد من املرونة والرسعة سيمكن أكرب عدد ممكن من ضعاف الحال من االستفادة من االعانة
العدلية التي تعترب واحدة من نقاط القوة يف منظومة العدالة يف تونس.
وتتضمن هذه اآلليات أيضً ا املساعدة عىل النفاذ إىل القانون وإىل معرفة القانون وذلك من خالل تشجيع
هياكل الدولة واملهن القضائية وممثيل املجتمع املدين عىل وضع آليات لالستشارة واملساعدة القانونية إلرشاد
املتقاضني ومستعميل مرفق العدالة وتحسني معارفهم يف املادة القانونية وتحسيسهم بحقوقهم االقتصادية.

أهداف الدراسة
أساسا إىل استكشاف:
تهدف الدراسة ً

اإلطار العام للدراسة
إحساسا
مثّل مطلب العدالة محور هتافات الشعوب الثائرة منذ سنة  .2011فقد ولّد الشعور بغياب الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية
ً
بالحيف والظلم والنقمة فكان الدافع وراء خروج الجامهري إىل الشوارع .برز جليًا خالل الفرتة السابقة لسنة  ،2011عجز املنظومة املؤسساتية
والقانونية عن توفري الحد األدىن من الضامنات املرتبطة بفكرة العدالة ،رغم التنصيص عىل هذه األخرية يف النص الدستوري والنصوص الترشيعية
واإلعالن عنها يف الربامج واملخططات التنموية واألهداف التي ترنو السلط العمومية لتحقيقها ،إال أ ّن تكريسها بصورة فعلية بقي محدو ًدا .وهو
ما ي ّربر تناول هذه الدراسة ملوضوع الولوج إىل العدالة باعتبار أهميته البالغة يف تحقيق الرفاه االقتصادي واألمن االجتامعي.

المكونة للحق في
العناصر
ّ
اللجوء الى العدالة بمفهومها
والموسع
الضيق
ّ

أهداف
الدراسة

نتبي أنّه عادة ما يت ّم الرتكيز عند دراسة موضوع الولوج إىل العدالة عىل النفاذ إىل القضاء كسلطة دستورية
وبالرجوع إىل املنظومة القانونية ّ
ضامنة للحقوق والحريات ولتطبيق القانون بالنظر إىل التطور الهام الذي عرفته املنظومة القانونية التونسية يف السنوات األخرية وخاصة إثر
صدور دستور  27جانفي/يناير .2014
معي رضورية باعتبارها اآللية القانونية
وتعترب مقاربة العدالة من زاوية النفاذ إىل القضاء والحصول عىل حكم قضايئ مبناسبة نشوء نزاع ّ
األساسية لحصول املتقاضني عىل حقوقهم يف كنف احرتام الضامنات القانونية ،إالّ أن هذه املقاربة تبقى محدودة باعتبار ان الولوج اىل العدالة
مجال فالعدالة ال ترتبط بالرضورة بالقضاء بل تشمل أوج ًها أخرى فهي تص ّور إنساين مبني عىل تحقيق التوازن بني أفراد
اصطال ًحا هو أوسع ً
إحساسا بالعدل وباملساواة وعدم
املجتمع عىل مستوى الحقوق التي تك ّرسها املنظومة القانونية وهو ما من شأنه أن يولّد لدى أفراد املجتمع
ً
التمييز .ويف هذا اإلطار ال تكون العدالة مفر ًدا بل هي متعددة ،فيجوز أن نتح ّدث عن العدالة االقتصادية واالجتامعية والثقافية والعدالة أمام
القضاء كوجه من أوجه العدالة .وعىل هذا األساس يكون اللجوء إىل العدالة أوسع من الحق يف التقايض ورشوطه واجراءاته.
إ ّن التوسع يف مفهوم الولوج إىل العدالة يف هذه الدراسة سيسمح بالرتكيز ال فقط عىل الحق يف الولوج إىل القضاء بل وأيضً ا عىل النفاذ إىل
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

الصعوبات المتعلقة بتركيز
الولوج الى العدالة كحق
ومنظومة

إلقاء الضوء على تجارب خاصة
بالولوج الى العدالة من وجهة
نظر المعنيين باألمر خاصة
الفئات الهشة أو الشباب

مقاربة الولوج إلى العدالة
داخل وخارج األطر القانونية

تقديم صورة عن التعاطي
اإلعالمي مع الولوج الى
العدالة

 -1انظر املوقع الرسمي لوزارة العدل التونسية

استقراء السياسات
واالستراتيجيات الموجودة
لتركيز هذا الحق والمنظومة
المرتبطة به
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منهجية الدراسة
لتدقيق أهداف الدراسة تم اللجوء ،عىل املستوى املنهجي ،إىل
جملة من اللقاءات مع املهتمني بالشأن الحقوقي والجبايئ واإلعالمي مع
متابعة مبارشة وموثقة لحاالت محددة من الفئات املذكورة أعاله .وهو
ما سيتم عرضه يف مواد مصورة ترفق معه تبا ًعا ،وقد أكدت اللقاءات
فرضيات التقرير املرتبطة مبقاربة مفهوم الولوج اىل العدالة واقتصاره
عىل الحق يف التقايض دون سياقه .والهدف من ذلك كان توضيح رضورة
الحاجة إىل تجديد هذه املقاربة وفتحها عىل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية وحقوق األقليات والفئات الهشة بإعتبارها حاالت
دقيقة تطرح تحديات عملية مهمة من شأنها تحسني منظومة الولوج
اىل العدالة بشكل عام.

ّ
إن صعوبة المصطلح الذي
قمنا بطرحه وعدم تداوله
ليس بين المجتمع فحسب بل
بين الفئات المهتمة بالشأن
العام ذات التكوين القانوني
ّ
أو اإلعالمي قد أدى إلى
إجابات مقتضبة وغير واضحة

ميكن ان نبسط اآلراء واملواقف والتحليالت التي وردت باالستبيان .وقد
تك ّون االستبيان الذي طرحه مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق
كل من
سؤال وتف ّرق اختصاص املحاورين بني ّ
االنسان (دعم) من ً 22
قطاع الصحافة والقانون واملجتمع املدين ،لذلك توزّعت األجوبة بني
محاور ع ّدة سنحاول تلخيصها يف النقاط التالية:

وعدم تداوله ليس بني املجتمع فحسب بل بني الفئات املهتمة بالشأن العام ذات التكوين القانوين أو اإلعالمي قد أ ّدى إىل إجابات مقتضبة وغري
واضحة.
وبناء عىل الرغبة يف تدقيق مفهوم الولوج اىل العدالة فقد اتجه السؤال الثالث ،إىل ربط هذا الحق بالجانب االقتصادي فيام يتعلق بإنشاء
املؤسسات االقتصادية ،لذلك اتخّذت األجوبة منحيني :منحى اعتمد عىل تأثري حق الولوج إىل العدالة إن كان متا ًحا عىل املجتمع ،ومنحى آخر
املؤسسات االقتصادية ،ويف كلتا الحالتني كانت أه ّم اإلشكاليات املطروحة من قبل محاورينا تتمثّل
طرح تأثري هذا الحق أو أهم ّيته يف بعث ّ
يف :عدم الثقة ،البريوقراطية ،تأخّر اإلجراءات اإلدارية ،عدم استشارة الباحث الشاب ملحامي أثناء بعثه للمرشوع ،وكرثة التكاليف التي يتح ّملها
وصول إىل فرص الولوج اىل العدالة حسب املوقع
ً
الباعث الشاب .وهو ما توسع بالتعاطي مع الولوج اىل العدالة إىل أكرث من مجرد حق التقايض،
االجتامعي والفئة العمرية واالنتامء الجهوي...

ً
طرح المتدخلون غياب قيم الديمقراطية أصل في
المجتمع وتسربها إلى العمل اإلداري واألداء
ّ
القضائي ،وهو ما أكد أن الولوج الى العدالة يتأثر
بمختلف العوامل داخل الدولة والمجتمع.
املؤسسات العمومية املساندة لبعث املشاريع االقتصادية
ويف تساؤلنا عن أهم اإلشكاليات التي تعرتض طريق الباعث الشاب يف تقييم ألداء ّ
املؤسسات وتع ّدد الوثائق اإلدارية املطلوبة وأيضً ا الجهات
بتونس وجدنا أ ّن كل التقييامت تقري ًبا سلبية حيث أجمعت عىل بريوقراطية ّ
بديل وتسهيالت ألنّه ت ّم انجازه بشكل غري دقيق ومتّت عرقلته من قبل
اإلدارية ،كام أنّه ت ّم التساؤل عن الش ّباك الواحد الذي فشل يف أن يق ّدم ً
املؤسسات نفسها لتحافظ عىل االمتيازات املخالفة للصيغ القانونية وبقيت م ّدة بعث املرشوع تأخذ شهو ًرا لتسويته.
ّ

تناول السؤال األ ّول مفهوم الولوج إىل العدالة والحظنا خلطًا مفاهيميًّا
و«الحق يف التقايض» لذلك كانت األجوبة
بني «الولوج إىل العدالة»
ّ
حق التقايض حني أشارت بعض
جزئية ركزت عىل جانب من جوانب ّ
األجوبة اىل مؤسسة اإلعانة العدلية أو درجات التقايض والنزاعات محل
التقايض واألطراف املعنية به قبل إصدار الحكم أو عند تنفيذه .وهو ما
جعل مفهوم الولوج إىل العدالة يدور مدار مرفق القضاء واملحكمة رغم
أن املفهوم أوسع من الحق يف التقايض ذاته.

هناك أيضً ا مشكل آخر وهو عدم ادراج هذه الوسائل أو مراحل تكوين املرشوع يف الرقمنة التي ميكنها تسهيل كل اإلجراءات ،هذا إىل جانب
مم يخلق لنا أزمة يف تكرار وتقليد املشاريع وقلّة االبتكار.
القوانني البالية التي تربط الباعث الشاب باختصاص تكوينه ّ
كان دور النقابات واملجتمع املدين محور السؤال الخامس الذي تناول عالقة حق الولوج إىل العدالة بالنقابات واملجتمع املدين وعملها لتكريس
هذا الحق ،وكانت تفاعالت محاورينا بني مدافع ومنكر حيث أ ّن هناك من انتقد دورها اليسء وغياب هذا الحق يف سلم اولوياتها ،وهناك
من أكّد عىل أ ّن دور النقابات هو الدفاع عن العاملني وليس باعثي املشاريع وبالتايل ليس لها دور بامل ّرة يف تكريس هذا الحق ،وهو ما يجب
مراجعته حسب بعض املتدخلني ألن تدخلها يف مرحلة متقدمة من بعث املشاريع وتواصلها مع فئة الشباب من باعثي املشاريع ميكن ان
يساهم يف تغيري األمور ،عكس ما هو عليه الحال من ضعف دورها.

ربطت محاولة بسط الفهم املتداول حول الولوج اىل العدالة لدى
مختلف املستجوبني مع اشكالية تأخٍّر أهم ّية حق الولوج إىل العدالة
يف نظر املجتمع .وقد تلخّصت اإلشكالية يف بطء اإلجراءات اإلدارية من
جهة وتشبّع املجتمع التونيس بالديكتاتورية الحارضة دو ًما يف مخيّلته
خاصة وأ ّن مفهوم العدالة قد ارتبط دامئًا بأجهزة الدولة ومنّى عدم ثقة
ّ
رضر،
املواطن يف القضاء حيث أ ّن األحكام ال تنفّذ حتى وان أنصفت املت ّ
كام أ ّن قلة الوعي القانوين والحقوقي وغياب اإلرادة السياسية وجهل
املواطن لكيفية افتكاك الحقوق ساهم بشكل كبري يف عدم تقدير
حق الولوج إىل العدالة ،وفهم مدى عمقه .رغم ما سبق ،ناقض جزء
من املستجوبني التوجه املذكور أعاله حيث اعتربوا أ ّن حق الولوج إىل
العدالة ليس متأ ّخ ًرا يف سلم األهمية االجتامعية .واستندوا يف ذلك إىل
التطورات الحاصلة بعد الثورة واملطالب املرتبطة بالعدالة عىل جميع
املستويات ،رغم أن أسباب التفاوت موجودة ،وأسباب عدم احرتام
القانون واستغالله متواترة .األمر الذي دعا البعض اىل القول ،من وجهة
نظر تاريخية وسوسيولوجية بحتة ،ان املجتمع التونيس ال يعرف العدل
ويجهل القانون وغريب عن دولة القانون.

كام أ ّن البعض ات ّجه إىل أ ّن هناك تقصري من قبل املجتمع املدين يف التوعية بهذا الحق وهذا يعود إىل تو ّجه املنظّامت واختصاصاتها ،كام أ ّن
الحق.
للتأثري االيديولوجي عىل النقابات واملنظامت دور مه ّم يف التعامل مع هذا ّ
تع ّمق السؤال السادس يف حق الولوج إىل العدالة ليصل إىل إطارها الترشيعي ومدى تحقيق فرص املساواة ضمنه .وهنا نعود إىل طرح إشكال
التنفيذ والتطبيق ،حيث أ ّن القوانني أو اإلطار الترشيعي بشكل عام يضمن فرص التساوي لك ّنه يبقى مج ّرد حرب عىل ورق لعدم تطبيقه ،كام أ ّن
املشكلة أ ّن القوانني أصبحت ال تتالءم مع املواطن وال تنصفه وبسبب تعقيدها تكرب الفجوة وتصبح انتقائية.
توجه البعض إىل رضورة خلق قضاء ومحاماة مختصة يف هذا الجانب ألن األمر ال يتعلق مببدأ املساواة وتكريسه بقدر ما يتعلّق بخلق حلول
استثنائية للظرف االستثنايئ لضامن تحقق املساواة واق ًعا.
تناول السؤال السابع ثنائية املركز والهامش واالنتامء يف عالقة بفرص الولوج إىل العدالة ،وأق ّر الجميع بوجود تفاوت بني املناطق الداخلية
كل البالد التونسية
واملناطق الكربى التي تتموقع فيها جميع املؤسسات ،حيث أ ّن هناك عىل سبيل املثال محكمة تعقيب واحدة فقط يف ّ
وموجودة يف تونس العاصمة ،وحتى وان تط ّورت بعض املناطق حرضيًا وزادت سكانيًا تبقى البنية التحتية مهرتئة وال تتط ّور من جهة
بديل مستشه ًدا بأملانيا كتوزيع املشاريع حسب ثروات الجهة والقطاع الحيوي فيها (فالحي ،صناعي )...وهكذا
املؤسسات .هناك من طرح ً
كل حسب جهته ومكان تواجده .وهو ما ربط بني جل املتدخلني بني توفري البنية التحتية للعدالة وفرص تطوير
تتاح املشاريع للباعثني الش ّبان ّ

واجامل نخلص إىل القول ،بأ ّن صعوبة املصطلح الذي قمنا بطرحه
ً
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان
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االقتصاد واملجتمع والثقافة .وهو ما خلق أرضية متشابهة بني مختلف الردود عن مؤسسات العدالة مبختلف أنواعها وسياقها االقتصادي
واالجتامعي والثقايف.
يطرح السؤال الثامن عالقة مبادئ املساواة رغم الفوارق الجنسية والدينية والجنسانية للولوج إىل العدالة ،وهناك من ات ّجه نحو التمييز القائم
خاصة وأ ّن خلفية معظم
خاصة يف قضايا اإلرث والرشف ،وهناك من طرح إمكانية التمييز بني املسلمني واملنتمني لديانات مخالفة ّ
ض ّد املرأة ّ
القضاة هي خلفية محافظة متص ّدرة ضد األقليات الجنسية والدينية وأبرز مثال عىل ذلك قضية املثليني الشهرية بوالية القريوان والتي وصلت إىل
ح ّد منعهام من دخول والية القريوان مج ّد ًدا.

رشا ال بد منه.
التفاوت يخلق يف التطبيق .وقد أحالنا جل املستجوبني إىل أشكال التفاوت الجهوي ومن حيث الجنس ،فيام اعتربت البريوقراطية ً
رغم أن مطلب إصالحها موجود لكن توصيفها السلبي هو املهيمن .تعترب البريوقراطية فرصة للفساد يف ظل غياب ضامنات املحاسبة واملسؤولية.
وهو ما دعا البعض إىل املطالبة بتسجيل اسم العون الذي عمل عىل ملف تكوين رشكة ما من أجل املسؤولية واملحاسبة .األمر الذي أكد مطالب
اإلصالح من أجل تسهيل اإلجراءات للدفع بالحركة االقتصادية .كام يؤكد جانب آخر عىل أن إجراءات تكوين الرشكات مبنية عىل حجم رأس مال
الرشكة قيد التأسيس ملعرفة حجم الرضائب املتوقع منها ،مبا يعني أن مقاربة اإلجراءات يجب أن تتغري لتحقيق العدالة بدل الرتكيز عىل الرضيبة
واملال.
ونستنتج من السؤال الثالث عرش بأ ّن كرثة الجباية تقتل الجباية حسب أحد املتدخلني حيث يعاين النظام الجبايئ من التشتت وكرثة التغيري
باإلضافة إىل كونه صع ًبا حسب املختصني .كام أنه يعترب غري عادل فمجلّة األنظمة التقديرية الجبائية ال ميكن لها أن تكون عادلة ،حيث يدفع
املوظّفون رضائب مضاعفة ب  10م ّرات مقارنة بأصحاب القطاع الخاص.
ال يوفر النظام الجبايئ عىل ما هو عليه األمان الجبايئ .كام ربطه بعض املستجوبني بغاياته واألهداف التي يستخدم فيها ومدى تحققها واق ًعا
والفئات املستفيدة منه.
بينام اعترب البعض يف السؤال الرابع عرش بأ ّن الضغط الجبايئ يقع عىل الشباب ويرى جانب آخر أن الضغط عىل املؤسسات املتوسطة والكربى
أكرب .وهو يف العموم ضغط يتزايد سنويًا مع كل قانون مالية .فيام يجد أصحاب النفوذ أنفسهم يف مواقع متقدمة قادرة عىل املقاومة واملناورة
ضمن منطق اللوبيات.
يف املقابل ،ترسي مشاكل املنظومة القضائية حسب السؤال الخامس عرش عىل النزاعات املتعلقة باالستثامرات .وتؤدي النقائص يف مرفق القضاء
إىل تعطيل هذه النزاعات .وهو ما دعا البعض إىل اقرتاح اخراج دائرة املقاولة من الدائرة التجارية لتجنب حاالت التقايض التي تدوم سنوات
طويلة خاصة أمام القايض اإلداري .يدخل ذلك يف إطار إصالح شامل يتطلب إرادة سياسية هي غائبة اآلن.
وعىل مستوى الهياكل القادرة عىل إرشاد املستثمرين الشبان يف التقايض ،يؤكد األغلبية يف السؤال السادس عرش عىل عدم وجود هياكل مختصة،
فيام أشار البعض إىل الدور املحدود ملؤسسة اإلرشاد القضايئ .وهي مؤسسة محدودة كام تغيب الهياكل العمومية ملساندة الشبان ويطرح
هيكل من هذا القبيل يبقى بعيد املنال كحلم صعب التحقق.
السؤال عن جدوى بعضها .فيام اعترب البعض ان ً

أصل يف املجتمع وترسبها إىل العمل اإلداري واألداء القضايئ ،وهو ما أكّد أن الولوج اىل العدالة يتأثر
طرح املتدخلون غياب قيم الدميقراطية ً
مبختلف العوامل داخل الدولة واملجتمع.
مل تكن األسئلة موجهة لكنها أتاحت مجالً واس ًعا لتحليل أسباب عدم إتاحة فرص متساوية للولوج اىل العدالة .وهو ما طرحه السؤال التاسع.
وقد توسع املتدخلون يف تحليلهم لواقع الولوج إىل العدالة .وقد عاد بعضهم اىل واقع االستبداد والدكتاتورية وأصولها االجتامعية والثقافية
واالقتصادية باإلضافة اىل التاريخية املرتبطة باالستعامر وقيام دولة االستقالل .فيام اتجه آخرون اىل األسباب املبارشة املتصلة بالدولة ومؤسساتها
نفسها وخاصة القضاء وأزمة مرفق عمومي يعيش أزمة هيكلية ولوجستية ال تنفصل عن غياب تطويره بأدوات رقمية حديثة .كام مل يفصله
غريهم من املتدخلني عن غياب اإلرادة السياسية.
تساؤل عن املعطى الثقايف واملخيلة الجامعية التونسية حيث حاول فهم
ً
يغوص السؤال العارش يف مستوى ال ينفصل عن سابقه ،إال أنه يحدد
الرتابط الثقايف والسيايس والحضاري بحق الولوج إىل العدالة ،وهل مخيلتنا الجامعية كانت سب ًبا يف عرقلة مسار تحقيق حق الولوج إىل العدالة
وتكريسه اجتامعيًا؟
الحظنا أ ّن جميع املحاورين تقريبًا تفاعلوا مع الجانب الثقايف دون االلتفات إىل الحضاري والسيايس حيث أنّهم أجمعوا عىل أ ّن قلّة التعليم
واملتست قد ساهمت بشكل كبري يف عدم تحقيق حق عادل
املتفش يف الذاكرة االجتامعية والخلفية الدينية ذات الطابع املحافظ
واالستبداد
ّ
ّ
للجميع كام أ ّن عرش سنوات من الثورة مل تشكّل بعد دميقراطية جديدة قادرة عىل ضامن الحق للجميع واملساواة بينهم.
يجمع املستجوبون يف السؤال الحادي عرش عىل غياب الربامج الحزبية القادرة عىل اإلضافة إىل منظومة الولوج إىل العدالة ،بل يهيمن توظيفها
حسب رأيهم ومحاوالت السيطرة عليها .لذلك ترتاوح املواقف حسب احكامها وتوجهها إن كانت لصالح طرف أو آخر.
أ ّما بالنسبة إىل السؤال الثاين عرش فقد ذهب الجميع إىل أ ّن اإلجراءات القانونية الخاصة بتكوين الرشكات هي نفسها من الناحية القانونية لكن
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

فيام يرتبط بدور املواطن يف ظل وضعية مامثلة ،يعترب املواطن يف السؤال السابع عرش ضحية لدى الرأي السائد ،إال أنه مسؤول يف مستوى ما
عىل قدر التعامل السلبي الذي يبديه.
أساسا عن طريق سياساتها وعن طريق مرفق التعليم العمومي خاصة يف إرساء هذا الوعي املجتمعي
لكن املسؤولية تعود ملؤسسات الدولة ً
الذي يتكرس من خالل املواطنة باعتبار ان املواطن ال ميتلك السلطة الكافية.
ال ميثل الرهان يف السؤال الثامن عرش عىل مؤسسة اإلعانة العدلية رهانًا ذو معنى أو جديًا لدى البعض .ففيام يرى مختصون قانونيون رضورة
إبقاء نفس املؤسسة لكن مع إحداث مؤسسات أخرى .ضمن شبكة املؤسسات والبريوقراطية القامئة يبدو املجال مفتو ًحا لجهد كبري إلنصاف
األضعف ،رغم وجود بعض البوادر اإليجابية.
فيام يتعلق بسلطة اإلعالم ودوره يف السؤال التاسع عرش ،تغيب املعلومة القانونية .فهي من املجاالت القليلة التي تم االستثامر فيها رغم
أهميتها بعد الثورة .رغم وجود بعض املبادرات من هنا وهناك لكنها يف األعم األغلب غري وازنة ،فيام يتجه األغلبية من املستجوبني اىل رضورة
الرتكيز عىل املرفق القضايئ كمشكل رئييس والرهان عىل إعالم استقصايئ يلعب دو ًرا رقاب ًيا مجديًا يف هذا املستوى.
ووفق كل من السؤالني العرشين والواحد والعرشين فإ ّن اإلعالم يلعب دو ًرا رئيسيًا يف توفري املعلومة القانونية وهو من الحلول األساسية لرفع
الوعي القانوين فيام يتعلق بالولوج إىل العدالة كمنظومة شاملة .متثل التوعية نقطة محورية لدى املتدخلني لكنه دور يرتافق بفتح منابر إعالمية
قادرة عىل مناقشة القضايا املتعلقة به.
أمل كب ًريا يف الرهان عىل تغيري فرضته أزمة الكورونا.
يف ظل وضع صعب وصفه العديدون يف األسئلة السابقة ،ال يرى جلهم يف السؤال األخري ً
فحتى العدالة الرقمية ورقمنة املرفق القضايئ خالل فرتة الوباء الصحي ال يأمل فعليًا يف تواصلها خاصة بالنظر إىل البنية التحتية املتوفرة اليوم،
التي هي بدورها تعاين من إشكاليات جمة.
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نتائج االستبيان

دور اإلدارة العمومية ورضورة تجاوز البريوقراطية املرضية التي أضحت فرصة للفساد واستغالل النفوذ ورضب ضامنات العدل واملساواة
يف املجتمع.

وصل االستبيان بني التصور الذي بُني عليه التقرير ،حول مقاربة مفهوم الولوج اىل العدالة ،واإلطار الترشيعي والعنارص التالية املتعلقة
باإلعالم واملادة الجبائية واالقتصادية .بناء عىل التقاطعات املوجودة ،اتضح جل ًيا أن منظومة الولوج إىل العدالة تتجاوز الحق يف التقايض واملثول
امام املحكمة إىل:
الوعي القانوين للمواطنني بالحقوق الفردية والعامة ومجمل الواجبات املحمولة عىل عاتقهم.
محدودية املقاربة القانونية القامئة عىل النصوص والهياكل الرسمية رغم أهميتها وحاجتها لدور املجتمع املدين يف تعزيز دائرة النفاذ اىل
العدالة وتوسيعها.
الثقافة السائدة حول األفراد والتصورات املجتمعية خاصة املتعلقة باملرأة والطفل واألقليات.
دور الخطاب اإلعالمي يف تبلور الوعي بحقوق اإلنسان وتقنني وتوجيه مطالب العدالة واملساواة.
دور النظام الجبايئ والرضيبي يف تعزيز مواقع الفئات األكرث ضعفًا وهشاشة وتوفري فرص النشاط واملبادرة االقتصادية.
السياق االقتصادي واالجتامعي.
التاريخ السيايس للبالد وتركيز ضامنات الولوج اىل العدالة ورضورة ترصيف رواسب املايض من أجل تأسيس دميقراطية تشاركية حقيقية.
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

يف هذا االتجاه ،استعرض القسم املتعلق باإلعالم ودوره يف التعاطي مع منظومة الولوج اىل العدالة قراءة تاريخية مستفيضة يف جانب تكون
منظومة استبدادية مقصية للعديد من الفئات ،كان للقانون دور يف هيكلة االستبداد نفسه .وهو ما يذكر عىل سبيل املثال بخصوص األرايض
الفالحية بعد االستعامر وبعد تجربة التعاضد .مل تكن برامج الدولة بخصوص التنمية وبناءها أو تصفية أثارها عادلة باملرة ،وقد تواصلت هذه
اآلثار ملدة طويلة .أشار هذا القسم اىل أن تناول العدالة والتفكري فيها له جذور يف التاريخ التونيس .وقد ساهم اإلعالم يف تبلوره واملطالبة به
كرقيب ومرافق له.
عىل املستوى الجبايئ ،قدم القسم الخاص به مسارات بحث ممكنة حول نقاط متثل عوائق حقيقية لتحقيق العدالة الجبائية والتوزيع العادل
للضغط الجبايئ .متثل الرضيبة واجبًا مواطنيًا نحو املجموعة الوطنية لكن الكثري من الجباية يقتل الجباية .فهو ميس من العالقة الصحية بني
املواطن والدولة واملجتمع فبدل أن تكون عالقة متوازنة مبنية عىل الحق والواجب تهيمن األهداف الخاصة للمصلحة الخاصة التي ستبحث لها
عن سب لتجاوز الجباية والرضائب يف حال مل تكن موجهة وعادلة .يف هذا املستوى برزت جل ًيا العالقة بني املواطنة والجباية واالقتصاد والعدالة،
من حيث األخري مسار متكامل وغاية مطلوبة يف نفس الوقت.

19

18
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

ووفق ما توث ّقه دراسة «تاريخ القضاء التونيس» 2فانّه إىل جانب محكمة الوزارة املشار
يتول النظر يف
إليها كانت توجد بالعاصمة «محكمة الدريبة» (املحكمة االبتدائية) التي ّ
قضاياها قاض عديل يطلق عليه لقب «الفاريك» .وهذه املحكمة كانت تحكم مبارشة
دون عرض أحكامها عىل الباي ،وأشهر من توالّها القايض صالح عباس .ويف  13جانفي/
تأسست
تأسست إدارة األمور العدلية ،وس ّمي عىل رأسها حاكم فرنيس ،ث ّم ّ
يناير ّ 1896
املحاكم العدلية تدريج ًيا .ففي  18مارس  1896أنشئت محاكم جهوية يف صفاقس
يل يقيض بتأسيس محكمة
وقابس وقفصة .ويف  25فيفري/فرباير  1897صدر أمر ع ّ
بسوسة ،وأخرى بالقريوان .ويف السنة املوالية ّأسست محكمة الكاف .أ ّما املحكمة
تأسست مبقتىض أمر مؤرخ يف ماي  ،1900وتأخّر إحداث
االبتدائية بالحارضة فقد ّ
محكمة باجة حتى سنة  .1930وحدد األمر الصادر يف  18مارس  1896كيفية تركيب
املحاكم وانتخاب القضاة واألبحاث وإنابة املحامني عن الخصوم وبيان مرجع النظر
واإلجراءات.

الجزء ّ
األول:

تاريخية مفهوم الولوج
إلى العدالة منذ االستقالل
وكيفية تعاطي وسائل
اإلعالم مع هذا الحق

ولنئ كانت االيالة التونسية تشتمل عىل طوائف وجاليات وأقلّيات غري مسلمة فقد جاء
تنص مادته الرابعة عىل «أ ّن التونيس غري املسلم
عهد األمان سنة  1857لحاميتها .إذ ّ
ال يجرب عىل تبديل دينه ،وال مينع من إجراء ما يلزم ديانته ،وال متتهن معابده ،وله ما
وتنص مادته الثامنة عىل «أ ّن سائر الرعية من مسلمني وغريهم
لنا ،وعليه ما علينا»ّ .
لهم املساواة يف األمور العرفية والقوانني الحكمية ال فضل ألحدهم عىل االخر يف ذلك».
وجاء يف املادة العارشة «إ ّن الوافدين عىل البالد لهم أن يحرتفوا ما شاؤوا من الصنائع
واألعامل برشط احرتام قانون البالد» .وتشري املادة املوالية إىل حرية امللكية العقارية.
ست جاءت لحامية حقوق هذه
ويشتمل عهد األمان عىل إحدى عرشة مادة ،منها ّ
األقلّيات ورعايتها ،مبا يضمن لها األمن وحرية الدين واملساواة يف املعامالت وحرية
العمل والتملك .وتطبيقًا ملادته األوىل تك ّونت املجالس القضائية الخاصة بالجالية
اليهوديّة.3

مدخل مفاهيمي

وبعد انتصاب الحامية الفرنسية صدر القانون الفرنيس املؤ ّرخ يف  27مارس ,1883
والقايض بإنشاء محاكم فرنسية بتونس العاصمة ،وبنزرت ،وسوسة ،وصفاقس ،والكاف،
تنظر يف القضايا التي تحدث بني الفرنسيني أو املحتمني بفرنسا .وأصدر الباي أم ًرا مؤرخًا
يف  4أفريل/أبريل  1883يقيض بإجراء العمل بذلك القانون الفرنيس وتطبيقه بالبالد
التونسية.4

إ ّن مفهوم العدالة مبعناه الحايل مل يظهر ّال بعد نيل االيالة التونسية الستقاللها التام سنة  1956واعالنها نظام الجمهورية ومصادقة
مجلسها التأسييس عىل دستور  .1959وترسيخًا ملفهوم العدالة يف تو ّجه دولة االستقالل ،كان باي تونس محمد األمني باي قد أصدر شعارا
(طغراء) جدي ًدا للبالد التونسية بتاريخ  21جوان/يونيو  1956يثَ ِّبت من خالله أسس الدولة الجديدة القامئة عىل ثالثة عنارص وهي (نظام،
حريّة ،عدالة).1
محل اشادة من قبل املك ّونات السياسية والنقابية يف تلك الفرتة .وقد تط ّرقت بعض الصحف املطبوعة آنذاك
كان ال ّربط بني هذه القيم الثالث ّ
عىل غرار صحيفة «العمل» وهي أول جريدة للحزب الحر الدستوري الجديد ،ونظريتها الناطقة باللغة الفرنسية صحيفة «الكسيون» إىل
أركان الشعار الجديد ومعانيه .حتّى أ ّن صحيفة «الديباش تونيزيان» أي (الربقية التونسية) الناطقة باللغة الفرنسية ،لسان حال االقامة العا ّمة
الفرنسية بتونس ،كانت قد تط ّرقت هي األخرى إىل ظهور أركان الشعار الجديد للدولة التونسية ،مقارنة ايّاه بشعار الجمهورية الفرنسية الصادر
بتاريخ  1953والذي ت ّم توشيحه بثالث قيم (حرية ،مساواة ،أخ ّوة).
غري أ ّن مفهوم العدل والعدالة يعود فعليًا يف تونس إىل فرتة إنشاء املحاكم املستقلّة خالل القرن الثامن عرش ،ث ّم رسعان ما ت ّم تثبيته عرب دستور
يتول النظر
بحق ّ
نص فصله األ ّول عىل «تأكيد األمان لكافة السكان يف أبدانهم وأموالهم وأعراضهم إال ّ
عهد األمان يف  10سبتمرب  ،1857الذي ّ
فيه مجلس ُحكمي قضايئ» .وبناء عىل ذلك ت ّم س ّن القوانني ونُظّمت املجالس ال ُحكمية ورشعت يف أعاملها ،ث ّم حدثت النكسة وألغيت هذه
القوانني يف أ ّول ماي  .1864ويف سنة  1870أُلحقت الشؤون القضائية بالوزارة الكربى وأحدثت بها دائرة مدنية وأخرى جزائية لتحضري معاريض
تعرض عىل الباي قصد إمضائها وفق إرادته ومزاجه.
 -1تاريخ القضاء يف تونس .املوسوعة التونسية املفتوحة .محتوى منشور تحت رخصة املشاع االبداعي.
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

ومع تأسيسه سنة  1920طالب الحزب الح ّر الدستوري بجمع شتات املحاكم وإصالحها
وإصالح نظام الوكالء ودعم مبدأ فصل اإلدارة عن القضاء ،ما أسفر عن إنشاء وزارة
العدل التونسية بتاريخ  26أفريل.1921 /

بعد نيل االستقالل
ّ ً
أصبح القضاء موحدا
ًّ
ًّ
وطنيا تونسيا ،وأصبحت
المحاكم التونسية
صاحبة النظر في جميع
القضايا مهما كان صنف
المتقاضين

وبعد نيل االستقالل يف عام  1956أصبح القضاء مو ّح ًدا وط ّن ًيا تونس ًّيا ،وأصبحت املحاكم
التونسية صاحبة النظر يف جميع القضايا مهام كان صنف املتقاضني .وقد أ ّدت ت ْونسة
القضاء التونيس وتعميم املحاكم الجهوية إىل تعزيز مبدأ الوصول إىل العدالة وإزالة
الحواجز الدينية والعرقية والجهوية التي تحول دون تكريس حق املساواة أمام القانون
وتوحيد مسار الوصول اىل العدالة.

 -2أنظر املصدر السابق
 -3أنظر املصدر السابق
 -4أنظر املصدر السابق
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ْ َ ُ
ََ ُ
 - 1دولة االستقالل :دسترة القضاء وشرعنة عنف الدولة
االقتصادي
ّ
أ -بداية إرساء منظومة قضائية وطنية واسترداد األراضي والممتلكات من المعمرين الفرنسيين
ومصادرة أمالك البايات:

مثّل نيل تونس استقاللها التا ّم يف  20مارس  1956نقطة تح ّول مفصلية يف مسار العدالة يف تونس حيث ت ّم انهاء العمل باملحكمة
كامل من سنة  1856إىل سنة  .1956كام ت ّم انهاء العمل باملحكمة الفرنسية وكذلك الحال
الرشعية املعروفة بالديوان التي تواصل العمل بها قرنًا ً
بالنسبة إىل محكمة األحبار اليهودية مبقتىض القانون الصادر يف  9سبتمرب  ،1957الذي يقيض بإلغاء مجلس األحبار اعتبا ًرا من غرة أكتوبر 1957
عىل أن تنقل جميع القضايا الجارية به إىل املحكمة االبتدائية .وبناء عىل ذلك أُحدثت إدارة الشعائر الدينية لليهود .وأصبحت قضايا األحوال
الشخصية لليهود تخضع ألحكام مجلة األحوال الشخصية الصادرة يف  13أوت .1956
جملة هذه الخطوات الجذرية مل تو ّحد املنظومة القضائية التونسية فحسب بل جعلتها مركّزة بشكل مبارش أو غري مبارش بني يدي السلطة
التنفيذية التي يتداخل فيها الحزب مع ال ّدولة الفت ّية .تلك ال ّدولة الخارجة لت ّوها من نظام البايات املليك باتّجاه نظام جمهوري فُرض فرضً ا عىل
الباي نفسه مبوجب دستور  1959الذّي أق ّر الجمهورية نظا ًما جديدا للدولة
خال ًعا بذلك الباي من س ّدة الحكم.
خل ُع الباي كان مق ّدمة لسلسلة من اإلجراءات التي وصفتها جريدة «الكسيون»
خاصة مع مصادرة أمالك العائلة الحاكمة
لسان حال الحزب آنذاك بـ»الثورية» ّ
مبوجب القانون عدد  34لسنة  1969املتعلّق مبصادرة عامة أمالك املرحوم
حسني بن محمد بن النارص باي .وقد تح ّدثت االذاعة التونسية ،وهي أ ّول اذاعة
تأسست يف تونس ،آنذاك بإطناب عن قانون املصادرة املذكورة عاكسة
حكومية ّ
أي تو ّجه نقدي
وجهة نظر السلطة الحاكمة بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة دون ّ
للقانون.
ولنئ ارتكزت مصادرة أمالك الباي وعائلته إىل قانون أضفى الصبغة الرشعية عىل
خاصة أ ّن األمالك املصادرة
االجراء وأخرجه من خانة «االعتداء عىل أمالك الغري» ّ
متّت احالة ملكيّتها اىل الدولة التونسية ،فا ّن هذه القضيّة ستطفو عىل السطح
مجد ًدا بعد أكرث من  40سنة عىل إثر انهيار نظام السابع من نوفمرب وتأسيس
هيئة الحقيقة والكرامة التي من بني مها ّمها إعادة فتح ملفات املايض.
ب -تجربة التعاضد

خالل الفرتة الفاصلة بني سنتي  1962و 1969قام أحمد بن صالح الوزير
األسبق والذراع اليمنى للزعيم الراحل الحبيب بفرض نظام اقتصادي جديد ينهل
من االشرتاكية ويقوم عىل أساس تجميع امللكية ووسائل اإلنتاج لدى الدولة بعد
طويل بـ»تجربة التعاضد»
امللك .1س ّميت هذه التجربة التي مل تدم ً
انتزاعها من ّ
وقد عادت بالوبال عىل مؤسسها الذي وجد نفسه يواجه محاكمة ال تخلو من
التنكيل السيايس حيث ت ّم اعفاؤه من الوزارة وتحميله مسؤولية فشل التجربة
واحالته سنة  1970اىل املحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى ،و ُحكم عليه
قض منها  3سنوات ث ّم رسعان ما
بالسجن مع األشغال الشاقة ملدة  10سنوات ّ
2
متكّن من الهرب من السجن واللجوء إىل الجزائر .

الترفيع في
الضرائب من أجل
تمويل السياسة
التعاضدية
1962

1970

%22.5
نسبةالترفيع في الضرائب

%72.2
مساهمة الشرائح السكانية
المتوسطة والدنيا

 -1منصف سلطاين« ،التونسيون وتجربة التعاضد» ،موقع ساسة بوست ،مقال منشور بتاريخ  27فيفري/فرباير .2019
 -2شهادة أحمد بن صالح السياسية ،إضافات حول :نضاله الوطني والدويل ،تقديم :د .عبد الجليل التميمي ،منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات،
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

أحمد بن صالح الوزير األسبق والذراع اليمنى للرئيس األسبق الحبيب بورقيبة

تجربة التعاضد ،وتعني مصادرة امللكيات الفردية وجعلها ملكيات جامعية (تشاركية) برعاية الدولةُ ،ووجِهت آنذاك برفض شعبي كبري خاصة
ملك األرايض والفالحني الذين وجدوا أنفسهم يف مواجهة عصا الدولة الغليظة دون القدرة عىل الوصول إىل العدالة من أجل التص ّدي
من قبل ّ
القوي واملاسك بكل الوزارات االقتصادية ،يحظى خالل
لهذا التو ّجه غري العادل وفق وجهة نظرهم .يف األثناء كان أحمد بن صالح رجل الدولة
ّ
بداية رشوعه يف تطبيق تجربة التعاضد مبساندة كبرية من قبل االتحاد العام التونيس للشغل باإلضافة الدعم اإلعالمي حيث أطنبت الصحف
الصادرة آنذاك ويف مقدمتها صحيفة «العمل» لسان حال الحزب الحاكم ،يف تفسري التجربة والتقليل من مساوئها والرتكيز عىل ايجابيتها
االقتصادية.
أي مجال للتظلّم واسرتداد الحقوق طيلة فرتة التجربة ،فالقضاء
مل يجد أصحاب امللكيات الخاصة الذين فقدوا أمالكهم مبوجب تجربة التعاضد ّ
رصفها وأ ّما اإلعالم فقد كان منحازًا إىل السلطة متغاضيًا إىل ح ّد كبري عن إستغاثات الناس الذين ت ّم انتزاع أمالكهم
كان يف خدمة الدولة وتحت ت ّ
3
وتجميعها بني يدي الدولة يف شكل تعاضديات .
مل تكتف الدولة آنذاك ،بانتزاع االمالك الخاصة فحسب بل وجدت نفسها مضط ّرة للرتفيع يف الرضائب من أجل متويل السياسة التعاضدية،4
وذلك بنسبة  %22.5بني  1962و ،1970دفعت الرشائح السكانية املتوسطة والدنيا القسط األوفر منها ( .)%72.2كام ت ّم االعتامد بصفة رئيسية
عىل القروض األجنبية وخاصة املتأتية من الواليات املتحدة األمريكية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري .ومثّلت هذه التمويالت  %40من مجموع
االستثامرات خالل عرشية الستينات.
خالل تلك الفرتة الوجيزة التي خضع خاللها االقتصاد التونيس إىل تجربة التعاضد عمدت الدولة اىل تأميم كل األرايض الصالحة للزراعة تقري ًبا
حيث أصبح هناك يف أوت/أغسطس  1969ما يساوي  1762تعاضدية فالحية متسح قرابة  4110000هكتار .وكانت هذه التعاضديات خاضعة
لتسيري الدولة عن طريق موظّفيها يف الجهات ويبدو أن هذا التسيري كان سطح ًيا يف الكثري من التعاضديات.5
واملستقل ،مل يكن األمر مع ّق ًدا ج ًّدا ،اذ مبج ّرد أن ق ّرر الزعيم الحبيب بورقيبة إنهاء
ّ
بالنسبة إىل الصحف الصادرة يف تلك الفرتة ،بشقّيها الحزيب
شمعة الفشل عىل مهندس التجربة أحمد بن صالح وإحالته عىل أنظار املحكمة العليا حتى انقلبت الصحف عىل بن
تجربة التعاضد وتعليق ّ
صالح وبادرت بفتح صفحاتها ملحاكمته شعب ًيا قبل أن يحني موعد محاكمته أمام القضاء.
زغوان-تونس .2002
 -3جامعي ،تونس عرب التاريخ .الجزء الثالث ،مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية ،تونس ،2007 ،ص188و.189
 -4هشام الزعبي« ،هل عرفت تونس االشرتاكية زمن التعاضدية» ،مقال منشور يف موقع األوان بتاريخ  14نوفمرب .2017
 -5أنظر املصدر السابق
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كانت جريدتا «العمل» و»الكسيون» لسان حال الحزب الحاكم باللغتني العربية والفرنسية ،تُطنبان يف تحليل الخطاب الذي ألقاه بورقيبة خالل
زيارته للقاهرة يف فيفري /فرباير  1965حيث قال بورقيبة شار ًحا سياسة التعاضد« :رأينا أن طريق النجاعة هو أن تتوىل الدولة نفسها االضطالع
بأكرب املهام االقتصادية وتوجه بواسطة التخطيط كل ما ينجز يف البالد… ولذا فإن عهد الحرية االقتصادية املطلقة قد انقىض» .6هذه الكلامت
التي كانت الصحف تتب ّناها بشكل أعمى رسعان ما سقطت من مانشيتّات الصحف وحلّت محلّها محاكامت شعبية ألحمد بن صالح ولتجربته
«الهجينة» و»الفاشلة» حني وصف صحيفة العمل .حصل ذلك مبجرد أن ق ّرر بورقيبة انهاء العمل بالتجربة دون أن تتك ّبد تلك الصحف عناء
تقديم قراءة موضوعية للتجربة أو اتاحة املجال لقراءات مختلفة حول املوضوع.
ّ
ج -اعالم تونسي مجند لتطبيق «توجيهات الرئيس»:

خالل فرتة بناء دولة االستقالل وجد الرئيس الحبيب بورقيبة نفسه يلعب دورين اثنني ويضطلع بسلطتني اثنتني :دور الزعيم الوطني ذي
السلطة السياسية شبه املطلقة ودور األب الروحي ذي السلطة االخالقية ميارسها عىل أبنائه من أبناء شعبه من خالل التوجيه والنصح واالرشاد.
كل تلك
صنع بورقيبة لنفسه هالة من القدسية ،فهو «الزعيم األوحد» و»املجاهد األكرب» و»جالب االستقالل» و»باين دولة االستقالل» الخّ .
الصفات التي ك ّرسها االعالم من خالل الدعاية املكثفة جعلته يحظى بسلطة أخالقية عىل شعبه ،ما دفع به للتواصل يوم ًيا مع «أبنائه» عرب
موجات االذاعة الوطنية وعرب التلفزيون العمومي يف ركن يومي يس ّمى «توجيهات الرئيس».
والتحض واللباس واألكل والتفاين يف العمل وصولً إىل نظافة
كان هذا الركن مبثابة اطاللة يومية للرئيس عىل «أبنائه» ليعلّمهم أصول الوطنية
ّ
الجسم والهندام .7ساهمت تلك الدعاية املغلّفة بالتوجيه واإلرشاد يف توظيف اإلعالم وتحويله إىل مجرد بوق تابع للسلطة ولرئيس الجمهورية
مستحيل متا ًما.
ً
رأسا ،ما جعل من امكانية النقد والتقييم آلداء الحكم أم ًرا
ً
استعمل بورقيبة كل السلطات املج ّمعة بني يديه ،وو ّجه «عنف الدولة الرشعي» نحو القضاء عىل معارضيه وخصومه السياسيني دون أن يستثني
رفاق الكفاح من أجل االستقالل ،وخاصة من عرفوا بـ»اليوسفيني» ،أي أتباع صالح بن يوسف الذي اغتيل يف فرانكفورت بأملانيا يف أغسطس
.1961
رضوسا يسا ًرا وميي ًنا ض ّد الحزب الشيوعي الذي عمد إىل تجميد نشاطه عام  ،1962وض ّد اإلسالميني (حركة االتجاه اإلسالمي
خاض بورقيبة حربًا
ً
شل فاعليتها وألغى الحريات
وحركة النهضة الحقًا) ونكّل بهم بعد فرتة وجيزة من الهدنة استثمرها يف حربه عىل املعارضة اليسارية التي ّ
األساسية وفرض الرقابة عىل اإلعالم.8
ث ّم مل يلبث أن أقر نظام الحزب الواحد ورشعن ذلك بتعديل دستوري يف  27ديسمرب  1974سمح له برئاسة الدولة مدى الحياة.

 - 2تغيري  7نوفمرب « :1987عهد جديد» ووعود جديدة
مثّل صعود الرئيس األسبق زين العابدين بن عيل إىل س ّدة الحكم بتاريخ  7نوفمرب  1987بعد ازاحة خلفه بورقيبة ،تغي ًريا جذريًا يف
منظومة الحكم التي ته ّرأت وأصبحت عبئًا عىل تواصل مؤسسات الدولة.
جاء «تغيري السابع من نوفمرب» وفق التسمية الرسمية التي أطلقها نظام بن عيل ،مبثابة طوق نجاة للمك ّونات السياسية واملنظامت والنقابات
مستحيل داخل الرتاب التونيس خاصة مع تنامي
ً
التي عانت خالل الفرتة األخرية من حكم بورقيبة حالة من التضييق والقمع أصبح معها النشاط
املحاكامت السياسية أمام محكمة أمن الدولة وقمع كل نفَس معارض.
ّ
ّ
أ -انفجار في حرية الصحافة وتناول حر للنزاعات والقضايا المنشورة

مت ّيزت السنوات الثالث األوىل من حكم بن عيل بانفجار يف حرية الصحافة والتعبري حيث أصبحت وسائل اإلعالم املحلية تتناول بالنقد
فضل عن فتح الصحف ألعمدتها وصفحاتها للمعارضني بشتّى ألوانهم السياسية
والتحليل كل ما يصدر عن الرئيس الجديد وفريقه الوزاريً ،
وااليديولوجية للتعبري بشكل ح ّر وتقديم تصوراتهم لتونس الجديدة بقيادة الرئيس بن عيل.
الحق يف التقايض والتعويض عن سنوات ما س ّمي
وقد طفت عىل السطح مجموعة من القضايا التي تناولها اإلعالم بكثري من الحرية عىل غرار ّ
أنظر املصدر السابق
6
 -7عصام الدين الراجحي« ،توجيهات السيد الرئيس بورقيبة» ،مقال منشور يف موقع نون بوست بتاريخ  11ماي .2017
 -8مقال منشور يف موقع الجزيرة نت تحت عنوان «الحبيب بورقيبة» بتاريخ  17سبتمرب .2014

بـ»التطهر»
كان اإلعالم يهرول باتّجاه االنفتاح على كل األلوان السياسية وااليديولوجية في حركة وصفها عدد من المؤرّخين
ّ

آنذاك بـ»العهد السابق» يف اشارة اىل فرتة حكم الرئيس بورقيبة التي ات ّسمت باالستبداد وتوظيف أجهزة الدولة من أجل السيطرة عىل مفاصل
الحكم وقمع كل صوت مخالف.
كان اإلعالم يهرول بات ّجاه االنفتاح عىل كل األلوان واملكونات السياسية وااليديولوجية يف حركة وصفها عدد من املؤ ّرخني بـ»التط ّهر» من حالة
الخضوع والتوظيف التي عاش عىل وقعها طيلة ثلث قرن تحت حكم بورقيبة .غري أ ّن حالة التط ّهر واالنفتاح جعلته يو ًما بعد يو ًما ينساق اىل
تو ّجه جديد ومييل إىل الدعاية للنظام الجديد الذي تلقّف الهدية برسعة ورشع مع نهاية فسحة الحرية التي دامت حوايل  3سنوات يف قمع كل
املعارضني وتكميم األفواه والعودة إىل مربّع االستبداد.
ّ
ب -عودة قوية لتوظيف اإلعالم من قبل منظومة الحكم النوفمبري

وخاصها والدخول يف حقبة
نهاية فسحة الحريّة انج ّر عنها تجميد أنشطة أحزاب املعارضة الراديكالية والسيطرة عىل وسائل اإلعالم بعا ّمها
ّ
تبي الحقًا أنّها مل تكن سوى مجرد دعاية سياسية لحشد
جديدة قوامها «التطبيل» إلنجازات نظام السابع من نوفمرب الذي رفع شعارات رنّانة ّ
الرشعية الالزمة ملنظومة الحكم الجديدة واالعرتاف بها داخل تونس وخارجها.9
عادت الصحف ومؤسسات اإلعالم العمومي إىل عادتها القدمية ،وأصبحت أداة طيّعة بني يدي النظام الجديد/القديم الذي اغتنم الفرصة وقام
بـ»تقنني» عملية االحتواء عرب انشاء وزارة االتصال وذراعها الدعائية «الوكالة الفنية لالتصال الخارجي» .تكفلّت تلك الوكالة التي سيقع حلّها
رفقة الوزارة الحقًا بعد ثورة  ،2011برشاء ذمم عدد كبري من اإلعالميني وتدجني أغلب املؤسسات االعالمية عرب اتّباع سياسة العصا والجزرة ،فمن
يسري يف فلك النظام يؤىت خ ًريا كث ًريا ومن يجاهر بغري ذلك متنع عنه املساعدات واالعالنات وتحارصه القضايا وحمالت التشهري املمنهجة وقد
يصل به األمر إىل املحاكامت والسجن.10
أ ّدت حالة خنق اإلعالم وتدجينه من قبل السلطة إىل تغايض اإلعالم عن نرش حاالت الفساد والتطرق إىل القضايا والشكاوى التي كانت تتعلّق
باملتنفذين واملقربني من القرص ومن عائلتي بن عيل والطرابليس وقيادات من الحزب ورجال أعامل مقربني من السلطة.
يف املقابل كان عدد كبري من الصحف الخاصة عىل غرار «الحدث» و«الرصيح» و«االعالن» و«املالحظ» و«الرشوق» الخ يفتح صفحاته كلّام
 -9مقال بعنوان «تونس من بورقيبة ملا بعد الثورة» ،نرش مبوقع الجزيرة نت بتاريخ  9فيفري .2017
 -10مقال بن عنوان «يف شهادة محمد بنور  ..قصص تدجني اإلعالم زمن بورقيبة وبن عيل» .نرش يف موقع الرتا تونس بتاريخ  15ديسمرب .2018
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طلبت منه السلطة ذلك لش ّن حمالت ض ّد عدد من الحقوقيني واملعارضني
الذين أزعجوا النظام مبواقفهم .وكانت تلك الصحف تهاجمهم وتنصب لهم
والتمسح عىل أعتاب السفارات
محاكامت اعالمية وتتّهمهم بالعاملة للغرب
ّ
األجنبية واالستقواء باألجنبي والخيانة العظمى واملساس بسيادة الوطن اىل
غري ذلك من التهم الجاهزة .ومل يكن باإلمكان محاكمة تلك الصحف نظ ًرا
اىل أنّها كانت تتمتّع مبا يشبه الحصانة.
يف تلك األثناء ،كان مفهوم العدالة واستقالل القضاء واملساواة واإلنصاف
أمام القانون واسرتداد الحقوق مج ّرد شعارات رنانة توشّ ح بشكل شبه يومي
أعمدة اإلعالم التونيس من أجل الدعاية لخطابات الرئيس األسبق الذي كان
يرفع شعار «دولة القانون واملؤسسات».
ووسط هذه املساحة من الظالم ،كانت بعض الصحف الحزبية أو املحسوبة
عىل املعارضة التقدمية عىل غرار «املوقف» لسان حال الحزب الدميقراطي
التقدمي و»الطريق الجديد» الصادرة عن حزب التجديد (املسار اآلن) و
«مواطنون» الصادرة عن التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات
و»الشعب» لسان حال االتحاد العام التونيس للشغل ،باإلضافة إىل بعض
الصحف املستقلة التي كانت تصدر خارج تونس (الجرأة ،موقع نواة ،موقع
تونس نيوز الخ) ،كانت مبثابة الصوت البديل الذي يتط ّرق إىل املواضيع
املح ّرمة رسم ًيا ويكشف فساد النظام ويدافع عن حرية الصحافة والتعبري
واستقاللية القضاء وتعزيز أسس العدالة مبا هي ركيزة أساسية من ركائز
الدميقراطية.
ج -فتح نوافذ لحرية التعبير تحت رعاية السلطة
للتنفيس

مع بداية العرشية األوىل من األلفية الثانية ،بدأ نظام بن عيل يواجه
ضغوطات متنامية من مكونات املجتمع املدين والنقابات داخليًا ومن رشكاء
تونس خارجيًا (االتحاد األورويب ،صندوق النقد الدويل الخ) من أجل القيام
بإصالحات لدعم حرية التعبري واستقالل القضاء وتعزيز التعددية الحزبية
الفعلية .هذه الضغوطات دفعت بنب عيل الطامح إىل واليات حكم جديدة
خاصة مع استقبال تونس سنة 2005
للتنفيس بعض اليشء عىل األعالم ّ
11
للمرحلة الثانية من القمة العاملية ملجتمع املعلومات .
ووفقاً للقرار  56/183للجمعية العامة لألمم املتحدة تم تنظيم القمة
العاملية من مرحلتني  -جنيف 12-10 ،ديسمرب  2003وتونس  18-16نوفمرب
 .2005وكُلّف االتحاد الدويل لالتصاالت بوالية آداء الدور الرائد يف األعامل
التحضريية بالتعاون مع الجهات املهتمة األخرى من املنظامت والرشكاء.
وبناء عىل ذلك فقد اضط ّر النظام التونيس إىل التنازل بعض اليشء عن بعض
مساحات حرية التعبري والنشاط السيايس .وقد دامت هذه الوضعية نحو 3
أساسا اىل
سنوات ظهرت خاللها بعض الربامج الجريئة نو ًعا والتي تط ّرقت ً
الحق يف الوصول العدالة إىل عامة الناس م ّمن يجدون صعوبة يف ذلك .من
بني هذه الربامج نذكر برنامج «الحق معاك» عىل القناة العمومية تونس
 7الذي ت ّم منع بثّه الحقًا ،وبرنامج «الحقيقة» عىل قناة ح ّنبعل الخاصة
 -11أنظر موقع القمة العاملية ملجتمع املعلومات.

وبرنامج «باملكشوف» الذي يعنى بكشف ملفات الفساد الريايض اضافة اىل برامج اذاعية ذات صبغة اجتامعية أو اقتصادية.
صفّر النظام نهاية فسحة الحرية مع اندالع أحداث الحوض املنجمي سنة  .2008ث ّم رسعان ما أحكم قبضته من جديد عىل اإلعالم وقام
بتوظيفه للدعاية السياسية النتخابات .200912

 - 3ثورة  17ديسمرب  14 -جانفي/يناير :العدالة االنتقالية بين
هيئة بن سدرين وقانون الرئيس
ّ
تميزت السنوات األولى
للثورة بتركيز وسائل االعالم
التونسي بشتى انتماءاتها
على انتهاكات الماضي ،من
خالل فتح ملفات الماضي
والعودة إلى أهم القضايا
الكبرى التي شغلت الرأي
ّ
ّ
العام ولم يتسن التطرق
ً
اليها سابقا بسبب الرقابة.
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

مع ّ
موف عام  2010وبداية عام  2011اهت ّز نظام السابع من نوفمرب تحت وطأة احتجاجات شعبية عارمة دفعت بالرئيس بن عيل إىل
مغادرة تونس باتجاه اململكة العربية السعودية منفاه األخري حتّى وفاته سنة .2019
احتجاجات  17ديسمرب -14جانفي/يناير رسعان ما تح ّولت مطالبها من اجتامعية رصفة تنادي بالكرامة والحق يف العمل اىل سياسية تدعو إىل
حل الحزب الحاكم وحل الربملان والرشوع يف تفكيك منظومة الحكم مبا يف ذلك حل
تصفية إرث بن عيل واجتثاث مقومات نظامه ما أسفر عن ّ
وزارة االتصال والوكالة الفنية لالتصال الخارجي.13
أ -تخمة في تغطية أخبار القضايا المتعلقة بكوادر العهد السابق

خالل الفرتة التي تلت انهيار منظومة حكم بن عيل تح ّررت وسائل اإلعالم التونسية من الرقابة التي فرضت عليها عىل مدى أكرث من
عقدين من الزمن .وبناء عىل ذلك فقد عاش التونسيون عىل وقع إعالم جديد تح ّرر من سلطة النظام وانخرط فيام س ّمي آنذاك «اعالم الثورة»
ا ّما تق ّية حتّى تتضّ ح معامل النظام الجديد وا ّما تط ّهرا من خطايا املايض وسع ًيا اىل االلتحاق بركب الثورة واالستفادة أكرث ما ميكن من مساحة
 -12أنظر دراسة «من ميلك وسائل اإلعالم يف تونس» .دراسة من انجاز منظمة مراسلون بال حدود وجمعية الخط.
 -13مقال بعنوان «الثورة التونسية من البداية اىل هروب بن عيل» ،نرش يف موقع الجزيرة نت بتاريخ  14جوان .2017

27

26
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

الحرية املتاحة قبل حصول مستجدات قد تسلبهم هذه املساحة وتعيدهم
إىل مربّع التوظيف وتكميم األفواه من جديد.14
مت ّيزت السنوات األوىل للثورة برتكيز وسائل االعالم التونيس بشتى انتامءاتها
عىل انتهاكات املايض ،من خالل فتح ملفات املايض والعودة إىل أهم
القضايا الكربى التي شغلت الرأي العام ومل يتس ّن التط ّرق اليها سابقًا
بسبب الرقابة .من بني تلك القضايا نذكر ما يس ّمى بـ«املجموعة العسكرية
برباكة الساحل» 15و«املحاكامت السياسية» و«املالحقات األمنية للطلبة»
فضل عن فتح ملفات أخرى كان «أبطالها»
و«مجموعة سليامن الجهادية» ً
أصهار بن عيل وعدد من املقربني منه م ّمن قاموا بانتزاع أمالك الناس
عنوة.
قوي للمحامني
اتّسم هذا التناول اإلعالمي بالرتكيز عىل الضحايا وبحضور ّ
والقضاة واملترضرين يف البالتوهات (قضايا بن عيل ،عامد الطرابليس،
بلحسن الطرابليس ،سليم شيبوب الخ) .وقد بات اإلعالم خالل السنوات
األوىل للثورة مالذا لكل من له قضية عالقة وكل املترضرين من العهد
السابق .وقد ت ّم استعامل االعالم كورقة ضغط عىل القضاء للترسيع يف
التعاطي مع القضايا املنشورة وانصاف الضحايا.
ّ
ب -العدالة االنتقالية  ...مادة دسمة لإلعالم لم
ُ
تخل من توظيف إيديولوجي وسياسي

مطلع سنة  2014رأت هيئة الحقيقة والكرامة النور ،وهي الهيئة
املنوط بها اإلرشاف عىل مسار العدالة االنتقالية مبختلف مراحلها ،وهي
هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل.16
وتتول الهيئة ،كشف الحقيقة عن مختلف االنتهاكات ومساءلة ومحاسبة
ّ
املسؤولني عنها وجرب الرضر ورد االعتبار للضحايا لتحقيق املصالحة الوطنية.
ويغطي عمل الهيئة الفرتة املمت ّدة من األول من شهر جويلية/يوليو 1955
إىل حني صدور القانون املنشئ لها.
وتقوم الهيئة مبهامها طبقا للقانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ
يف  24ديسمرب  2013املتعلّق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها وللقانون
األسايس عدد  17لسنة  2014املؤرخ يف  12جوان/يونيو  2014املتعلّق
بأحكام متّصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفرتة املمت ّدة بني 17
ديسمرب  2010و 28فيفري  2011وطبقًا لنظامها الداخيل وألدلّة اإلجراءات
الخاصة بها.
ّ
يف شهر نوفمرب من سنة  2016رشعت الهيئة يف تنظيم أوىل جلسات
االستامع العلنية لضحايا منظومة االستبداد .17وقد ت ّم بثّ الجلسات مبارشة
فضل عن بثّها بشكل كيل أو جزيئ
عىل القناة العمومية (الوطنية ً )1
 -14يرسى ونّاس« ،يف ذكرى الثورة  ..هل تجاوز اإلعالم التونيس عقبات املايض؟» .نرش
يف موقع األناضول بتاريخ  14جانفي .2019
 -15مقال منشور يف موقع الصباح نيوز بتاريخ  28ماي  2020بعنوان «يف الذكرى الـ29
لقضية براكة الساحل».
أنظر املوقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.
16
أنظر روابط جلسات االستامع العلنية عىل املوقع الرسمي للهيئة.
17

عىل عدد كبري من القنوات واملنصات الرقمية األخرى حيث
حظيت مبتابعة قياسية من قبل التونسيني ملا تض ّمنته من
اعرتافات وشهادات حول جملة االنتهاكات والظلم التي أتته
األنظمة السابقة.
مثّلت جلسات االستامع املتلفزة مساحة ذهبية إلعالء مفهوم
العدالة وتقريبه من الناس وتفكيك منظومة االنتهاكات
مبسط مع الرتكيز عىل الجانب اإلنساين عرب استحضار
بشكل ّ
شهادات الضحايا ومكافحتها باعرتافات عدد من املتّهمني
بدل الرتكيز عىل الجانب اإلجرايئ والقانوين املعقّد .كانت تلك
الجلسات مبثابة ر ّد لالعتبار وإرساء للعدالة بالنسبة إىل عدد
من املترضرين الذين أعلنوا إسقاط حقّهم يف التتبّع القضايئ
معتربين أ ّن اطّالع الناس عىل ما تع ّرضوا له من انتهاكات هو
يف ح ّذ ذاته اقامة للعدالة وانتصار لهم.
تخل العدالة االنتقالية من التوظيف السيايس
يف األثناء ،مل ُ
وااليديولوجي وهو ما انعكس بالسلب عن أداء عدد كبري
من وسائل اإلعالم التي ما انفكّت ا ّما تنحاز للمدافعني مسار
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

العدالة االنتقالية أو ملعارضيه دون تقديم قراءة موضوعية تع ّري ايجاب ّيات املسار ونقائصه.
ّ
ج  -قانون المصالحة اإلدارية واالقتصادية  ..حضور قوي في اإلعالم وسط قراءات قانونية
وسياسية متضاربة:

رئيسا للجمهورية ّ
موف سنة  2014سارع إىل تكليف عدد من
مع صعود الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبيس إىل الحكم وانتخابه ً
الخرباء بإعداد «قانون املصالحة االدارية واالقتصادية» املعروف بـ»قانون املصالحة» ،وهو قانون يك ّرس -حسب معارضيه -سياسة اإلفالت من
خصم
العقاب ويقف حجر عرثة أمام استكامل مسار العدالة االنتقالية بقيادة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي أضحت ً
لدو ًدا للرئيس الباجي قائد السبيس.18
قانون املصالحة ف ّجر خالفًا كب ًريا بني رئاسة الجمهورية ومساندي القانون من جهة وبني هيئة الحقيقة والكرامة ومساندي مسار العدالة
االنتقالية من جهة أخرى .هذا الخالف رسعان ما تلقّفته وسائل اإلعالم وح ّولته اىل ما ّدة دسمة تؤثث الربامج الحوارية ونرشات االخبار .وبالرغم
من التوظيف السيايس وااليديولوجي للرصاع بني املؤسستني الّ ا ّن دخول االعالم عىل خ ّط الرصاع وبثّه له جعل مسألة العدالة االنتقالية تخرج
من أروقة الحقوقيني ودوائر القضاء املختّصة لتصل إىل عا ّمة الناس وتصبح شأنًا شعبيًا بامتياز.
هذا االهتامم الشعبي ت ُرجم عىل أرض الواقع اىل تحركات جامهريية مساندة ملسار العدالة االنتقالية ومناهضة لقانون املصالحة ومن وراءه
بسطت مفهوم العدالة ومحاربة اإلفالت من
سياسة اإلفالت من العقابّ .
ولعل أبرز تجلّيات تلك التحركات كانت حركة «مانيش مسامح» التي ّ
العقاب ونزلت بها الشوارع.
18
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مثل دستور 27جانفي/يناير  2014حدث ًا هاما من خالل إرسائه ملبادئ ما اصطلح عىل
«لكل شخص الحق يف محاكمة
تسميته بالجمهورية الثانية وقد أق ّر الفصل  108منه أنه ّ
عادلة ويف أجل معقول .واملتقاضون متساوون أما القضاء.

الجزء الثاني:

اإلطار القانوني للحق في
الولوج إلى العدالة بين
التكريس واإلشكاليات

حق التقايض وحق الدفاع مضمونان .وييرس القانون اللّجوء إىل القضاء ويكفل لغري
القادرين مال ًّيا اإلعانة العدلية.ويضمن القانون التقايض عىل درجتني.
جلسات املحاكم علنيّة إالّ إذا اقتىض القانون رسيتها وال يكون التّرصيح بالحكم ّإل يف
جلسة علن ّية».
نص صلب فصله  27عىل أنّ« :املتهم
أما الباب الثاين بعنوان «الحقوق والحريات» فقد ّ
برئ إىل أن تثبت ادانته يفمحاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضامنات الدفاع يف أطوار
التتبع واملحاكمة».
كام أكد الفصل  105أن املحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك يف إقامة العدل والدفاع عن
الحقوق والحريات .يتمتع املحامي بالضامنات القانونية التي تكفل حاميته ومتكنه من
تأدية مهامه.
يتضح إذن أن الدستور التونيس كفل الحق يف املحاكمة العادلة ووفر املبادئ االساسية
للولوج إىل القضاء وفق ما هو متعارفعليه صلب املعاهدات الدولية ،وذلك أهمية
بالغة لكون النص الدستوري وهو االعىل درجة يف سلم القوانني وواجباإلتباع وال مفر
من التقيد بأحكامه عند سن القوانني مبختلف أصنافها بحيث ال ميكنها الحياد عىل تلك
املبادئالتأطريية ،كام أنه من املفيد التأكيد عىل أن دستور  2014كرس للمرة األوىل
جملة من املبادئ األساسية مبا أنه اعترب ان البت يف النزاعات يجب أن يتم يف آجال
معقولة (من املفرتض أن يتم تحديده من قبل فقه القضاء حسب طبيعة النزاع وهو
ما مل يتم بعد) كام اعترب أن املحاماة والتي كانت توصف بكونها مساعدة للقضاء قد
أصبحت رشيكًا يف إقامة العدل وصاحبة دور دستوري أصيل يف الدفاع عن الحقوق
والحريات.

يُع ّرف الحق يف الولوج اىل العدالة بأنّه الحق يف النفاذ أو التوجهلسائر املحاكم ومامرسة الدفاع عن الحقوق املادية واملعنوية عن طريق
التقايض بجميع فروعه يعترب من أهممبادئ سيادة القانون ورشطًا رضوريًا لحامية حقوق األفراد وضامن التامسك االجتامعي للمجتمع وتحقيق
السلم األهيل.
ولعله وقبل التوسع يف مفهوم الولوج إىل العدالة وتناوله بالدرس أيضً ا من حيث كونه رافعة مهمة لالقتصاد وشديداالرتباط مبحركات االستثامر
أول طرح أهم
وتحقيق املساواة يف الفرص عىل املستوى االقتصادي واملساواة أمام اإلدارة عمو ًماوإدارة الجباية عىل وجه الخصوص فإنه يتعني ً
املصادر القانونية املنظمة للمبادئ التي تحكم الولوج إىلالعدالة مبفهومها املختزل يف الحق يف التقايض والضامنات التي يقتضيها والتي قمنا
برتتيبها عىل نحو ما تقتضيههرمية القوانني من القانون األعىل درجة إىل االدىن.
والجدير باملالحظة هو أن النصوص الخاصة بالولوج إىل العدالة مبعنى التقايض متناثرة بني مجموعة كبريةمن النصوص القانونية سواء عىل
املستوى الدويل أو عىل املستوى الوطني.
رصا عىل رسد للنصوص القانونية املتعلقة بحق النفاذ إىل التقايض فإنه من املتعني طرح اإلشكاليات القانونية
وحتى ال يكون هذا العرض مقت ً
والواقعية التي تفرزها تلك النصوص والتي تُعيق مامرسة ذلك الحق سواء كل ًيا أو جزئ ًيا.
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إعالن املبادئ الدستورية السالف ذكرها أسندته ميكانيزمات دستورية هامة تتعلق
بالسلطة القضائية املتكونة من القضاء العادي أي (القضاء العديل والقضاء اإلداري
والقضاء املايل) وإرساء املجلس األعىل للقضاء (الفصل  112وما بعده من الدستور) وهو
ما تم مبقتيض القانون األسايس عدد 34لسنة  2016املؤرخ يف  28أفريل/أبريل  2016ثم
بانتخاب أعضاء املجلس املرشف عىل حسن سري السلطة القضائية وضامن استقالليتها.
وكذلك القضاء الدستوري من خالل تنصيص الفصل  108من الدستور عىل املحكمة
الدستورية والتي ت ّم س ّن القانون املنظم لها منذ  03ديسمرب  2015ولكنها مل تر النور
إىل حد اآلن .باإلضافة اىل إحداثه لصنف جديد من الهيئات العمومية يُس ّمى الهيئات
الدستورية املستقلة والتي عهد لها املؤسس بجملة من الصالحيات يف مجاالت تهم
حقوق االنسان والحريات األساسية بعد أن أبعدها عن تدخل السلطة التنفيذية.
أما عىل املستوى الدويل فقد ضمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الحق يف
الولوج اىل العدالة والحق يف محاكمة عادلة19
 -19إذنصت املادة  14عىل ما ييل:
.1الناس جمي ًعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه
أو يف حقوقهوالتزاماته يف أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل
محكمة مختصة مستقلة حيادية،منشأة بحكم القانون .ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور
املحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أوالنظام العام أو األمن القومي يف مجتمع دميقراطي،
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ونجد عىل املستوى اإلقليمي امليثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب 1981 وهو امليثاق الذي تم سنه واعتامده من قبل مجلس الرؤساء
األفارقة بدورته العادية رقم  18يف نريويب (كينيا)جوان/يونيو  1981وصادقت تونس عىل امليثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب يف 16
مارس ،1983وقد تم التنصيص عىل الحق يف الولوج إىل العدالة صلب املا ّدة  7والتي تتعرض إىل الحق يف التقايضواثبات الرباءة ،وحق الدفاع
والحق يف محاكمة عادلة.20
وبناء عىل ما سبق ذكره فإننا سنبحث يف هذا الجزء عن مدى تكريس البناء الدستوري والترشيعي تضمن للمبادئ األساسية والرضورية لضامن
الحق يف الولوج إىل العدالة خاصة يف ظل عدم اكتامل إرساء العديد من املؤسسات الدستورية كاملحكمة الدستورية والهيئات الدستورية
املستقلة ،وهو ما يح ّد بصفة جدية من تفعيل ذلك الحق ويجعل عملية التقييم محدودة إىل حد بعيد.
حائل أمام تحقيقه تفرض علينا أن نبحث يف مدى تكريس املنظومة
إن البحث يف تكريس هذا الحق والوقوف عىل اإلشكاليات التي تقف ً
القانونية التونسية للحق يف اللجوء إىل القضاء ،ثم ويف مرحلة ثانية يف الحق يف اللجوء اىل قضاء ف ّعال.

 - Iالحق يف اللجوء إىل قاض
ضمن الدستور التونيس الحق يف الوصول إىل القايض أل ّول مرة كام ضمن تواصل مامرسة هذا الحق يف الزمن اىل حني استنفاذ طرق الطعن.
ّ
أ -الحق في الوصول إلى القاضي ألول مرة:

مختصا وأن يتّبع املتقايض عند
يفرض حق اللجوء إىل القايض أل ّول مرة أن يكون القايض موجو ًدا وأن يكون قري ًبا من املتقايض وأن يكون
ً
مبسطة وغري معقّدة.
رفعه الدعوى إجراءات ّ

أو ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى ،أو يف أدىنالحدود التي تراها املحكمة رضورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل
مبصلحةالعدالة ،إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ،إال إذا كان األمر يتصل بأحداثتقتيض مصلحتهم خالف ذلك أو كانت
الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال.
 .2من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئًا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونًا.
 .3لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته ،وعىل قدم املساواة التامة ،بالضامنات الدنيا التالية:
أ.أن يتم إعالمه رسي ًعا وبالتفصيل ،وىف لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها،
ب .أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه،
ج .أن يحاكم دون تأخري ال مربر له،
د .أن يحاكم حضوريًا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافععنه إذا مل يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده
حكم ،كلام كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك ،مبحام يدافععنه ،دون تحميله أج ًرا عىل ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،
املحكمة ً
ه .أن يناقش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غريه ،وأن يحصل عىل املوافقة عىل استدعاء شهود النفي بذاتالرشوط املطبقة يف حالة شهود االتهام،
ز .أن يزود مجانًا برتجامن إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة،
ب.
ذ .أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذن 
.4يف حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لرضورة العمل عىل إعادة تأهيلهم.
 .5لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقا للقانون ،إىل محكمة أعىل يك تعيد النظر يف قرار إدانته وىف العقابالذي حكم به عليه.
 .6حني يكون قد صدر عىل شخص ما حكم نهايئ يدينه بجرمية ،ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه عىلأساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف
تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضايئ ،يتوجب تعويض الشخصالذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقا للقانون ،ما مل يثبت أنه يتحمل ،كل ًيا أو جزئ ًيا،
املسئولية عن عدم إفشاءالواقعة املجهولة يف الوقت املناسب.
 -20تنص املادّة  7عىل ما ييل:
أ ّوال :حق التقايض مكفول للجميع ويشمل هذا الحق،
الحق يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة
اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
حق الدفاع مبا يف ذلك الحق يف اختيار مدافع عنه،
الحق يف محاكمة خالل فرتة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.  
ثانيا :ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ،وال عقوبة إالبنص ،والعقوبة شخصية .يف هذا املستوى
يبدو دور مساعدي القضاء استثنائيا حيث ينخرطون يف مسار التقايض منذ بداياته .لذلك يعترب ضامن دور املحامي ضامنا لسالمة مسار التقايض ككل ومساهمة مبارشة
يف ضامن العدالة.
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ً
أن يكون القاضي موجودا

تع ّرض الدستور التونيس صلب باب السلطة القضائية اىل أقضية ثالثة وهي القضاء العديل والقضاء اإلداري والقضاء املايل وهو ما تم
تفصيله بصورة أكرث وضوحا يف الفصول  115و 116و 117من الدستور.

الحق في اللجوء إلى القاضي
1

أن يكــون القاضــي قريبــا

2

أن يكــون القاضــي مختصا في النزاع

3

أن تكــون إجــراءات رفــع الدعوى وقبولها مبســطة

4

الحق في الطعن

الفصل « :115يتكون القضاء العديل من محكمة تعقيب ،ومحاكم درجة ثانية ،ومحاكم درجة أوىل.
النيابة العمومية جزء من القضاء العديل ،وتشملها الضامنات املكفولة له بالدستور .وميارس قضاة النيابة العمومية مهامهم املقررة بالقانون
ويف إطار السياسة الجزائية للدولة طبق اإلجراءات التي يضبطها القانون.
تع ّد محكمة التعقيب تقري ًرا سنويًا تحيله إىل كل من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس نواب الشعب ،ورئيس الحكومة ،ورئيس املجلس
األعىل للقضاء ،ويتم نرشه .يضبط القانون تنظيم القضاء العديل ،واختصاصاته ،واإلجراءات املتبعة لديه ،والنظام األسايس الخاص بقضاته».
الفصل « :116يتك ّون القضاء اإلداري من محكمة إدارية عليا ،ومحاكم إدارية استئنافية ،ومحاكم إدارية ابتدائية يختص القضاء اإلداري
بالنظر يف تجاوز اإلدارة سلطتها ،ويف النزاعات اإلدارية ،وميارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تع ّد املحكمة اإلدارية العليا تقري ًرا سنويًا تحيله إىل كل من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس نواب الشعب ،ورئيس الحكومة ،ورئيس
املجلس األعىل للقضاء ،ويتم نرشه.
يضبط القانون تنظيم القضاء اإلداري ،واختصاصاته ،واإلجراءات املتبعة لديه ،والنظام األسايس الخاص بقضاته».
الفصل « :117يتك ّون القضاء املايل من محكمة املحاسبات مبختلف هيئاتها.
رصف يف املال العام ،وفقا ملبادئ الرشعية والنجاعة والشفافية ،وتقيض يف حسابات املحاسبني
ّ
تختص محكمة املحاسبات مبراقبة حسن الت ّ
العموميني ،وتق ّيم طرق الترصف وتزجر األخطاء املتعلقة به ،وتساعد السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية عىل رقابة تنفيذ قوانني املالية
وغلق امليزانية.
تع ّد محكمة املحاسبات تقري ًرا سنويًا عا ًما تحيله إىل كل من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس نواب الشعب ،ورئيس الحكومة ،ورئيس املجلس
األعىل للقضاء ،ويتم نرشه .كام تعد محكمة املحاسبات عند االقتضاء تقارير خصوصية ميكن نرشها.
يضبط القانون تنظيم محكمة املحاسبات ،واختصاصاتها ،واإلجراءات املتبعة لديها ،والنظام األسايس الخاص بقضاتها».
ونستخلص من هذه الفصول أن إرادة السلطة التأسيسية اتجهت نحو املحافظة عىل الثنائية القضائية يف تونس 21من خالل إقرار قضاء عديل
يختص يف النزاعات اإلدارية .وهو
يتضمن القضاء املدين بكل تخصصاته والقضاء الجزايئ من ناحية أوىل ،والقضاء اإلداري من ناحية ثانية والذي ّ
ما ُيكّن املتقايض من اللجوء إىل القايض حسب طبيعة النزاع الذي يكون طرفًا فيه.
 -21وقع إقرار الثنائية القضائية (قضاء عديل  -قضاء إداري) يف تونس منذ اصدار دستور  1جوان 1959
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كام تعرض الدستور صلب فصله  117إىل القضاء املايل لكن يبقى هذا األخري حكرا ً عىل فئة مع ّينة دون املتقاضني العاديني ،فهو قضاء خاص
باملحاسبني العموميني وآمري الرصف.
توسعنا يف مفهوم العدالة ف ُيمكن أن نعترب أ ّن الولوج اىل الهيئات العمومية املستقلة يندرج أيضً ا يف إطار الحق يف الولوج إىل قاض
وإذا ما ّ
متخصص وذلك حسب املجاالت التي تتدخل فيها هذه الهيئات سواء كانت متارس وظيفة تعديل اقتصادية أو تنشط يف مجال حقوق االنسان
والحريات العامة .ومثال ذلك هيئة السوق املالية والهيئة الوطنية لالتصاالت والهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية والهيئة العامة للتأمني
وهيئة النفاذ إىل املعلومة التي تم إحداثها مبقتىض القانون عدد  22لسنة  2016املؤرخ يف  24مارس 2016
املتخصصة لتامرس كل حسب مجال تدخلها وظيفة تعديلية تسمح لها بأن تنتصب
رشع التونيس قد أحدث هذه الهيئات
ّ
وتجدر املالحظة أن امل ّ
كهيئة قضائية عند البت يف النزاعات التي تدخل يف مجال اختصاصها.
خصص الدستور قسام ثان ًيا للمحكمة الدستورية التي ُعهد لها دون سواها مبراقبة دستورية مشاريع القوانني وغريها من النصوص كام
كام ّ
هو مبني بالفصل  120منه .ولكن وإن كانت املحكمة الدستورية ال تتعهد مبارشة بالطعون املق ّدمة من املواطنني إال أن غيابها يُعترب الحلقة
األضعف عىل مستوى املنظومة القانونيةملا بعد ثورة  14جانفي/يناير  2011مبا أن إمكانية الطعن يف دستورية القوانني بصفة قبلية أو بعدية
معطل األمر الذي يسند للمحاكم ولإلدارةيف نفس الوقت أسبقية يف تأويل مدى مالمئة النصوص القانونية
ً
(الدفع بعدم الدستورية) الزال
فضل عىل كونه ليس باإلمكان أمامالتلدد والتمنع السيايس يف إنشاء املحكمة الدستورية
املختلفة مع النص الدستوري وذلك دون أية مراقبة ً
عرض جملة من القوانني النافذة واملوجودة ضمن املنظومة الوضعية التونسية الحالية والتيتتعارض مع مبادئ الدستور الجديد عىل محك
الدستورية.
وقد نص يف هذا السياق الفصل  54من القانون عدد  50لسنة  2015املؤرخ يف  03ديسمرب  2015واملنظم للمحكمة الدستورية عىل ما ييل:
للخصوم يف القضايا املنشورة يف األصل امام املحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون املنطبق عىل النزاع.
فال مجال إذن لحسن تكريس املبادئ الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات وبسري التقايض أمام املحاكم دون تنزيل تلك الحقوق يف باب
املامرسة الفعلية عن طريق الولوج إىل الطعن يف دستورية القوانني التي قد متس من تلك الحقوق املضمونة نظريًا وبالتايل ميكن القول أن عدم
إرساء املحكمة الدستورية يشكل عائقًا جديًا امام تكريس حقيقي وفعيل للحق يف الولوج إىل العدالة طاملا ال يتمتع املتقايض بالحق الدستوري
ماسا بأحد حقوقه املضمونة بنص الدستور.
يف التظلم يف خصوص مدى أحقية محكمة ما يف تطبيق نص قانوين سواء كان إجرائ ًيا أو اصل ًيا يعتربه ً
ً
أن يكون هذا القاضي قريبا :قضاء القرب

املدين والقضاء التجاري والقضاء الشغيل وقضاء األحوال الشخصية والقضاء العقاري وقضاء الضامن االجتامعي وكذلك القضاء الجزايئ.
أما الفصل  116فقد نص رصاحة عىل أ ّن القضاء اإلداري يختص بالنظر يف تجاوز اإلدارة سلطتها ،ويف النزاعات اإلدارية ويُبني الفصل 17
(جديد) من قانون  1جوان/يونيو  1972كام وقع تنقيحه بالنصوص القانونية الالحقة املتعلق باملحكمة اإلدارية اختصاص الدوائر االبتدائية
للمحكمة اإلدارية إىل جانب االختصاصات التي أسندت للمحكمة اإلدارية بنص خاص.
لكن التعقيدات املتعلقة باالزدواجية القضائية يف تونس وعدم احرتام مجاالت اختصاص القايض العديل واختصاص القايض اإلداري يجعل من
الصعب أحيانًا تحديد القايض املختص يف كل نزاع ومثال ذلك نزاع االنتزاع من أجل املصلحة العمومية ونزاعات الجباية ونزاعات الضامن
االجتامعي وهو ما ميثل ح ًدا من الحق يف اللجوء إىل العدالة.
ميسة وغري
ال يكفي أن يكون القايض
ً
مختصا لينظر يف أصل القضية ويرد الحقوق ألصحابها بل البد أن تكون إجراءات رفع الدعوى وقبولها ّ
معقدة.
ّ
أن تكون إجراءات رفع الدعوى وقبولها مبسطة

طبقا للقوانني اإلجرائية فإن الدعوى القضائية تخضع لرشوط حتى يتم قبول الدعوى من طرف القايض وهو ما سيسمح للمتقايض
من الولوج اىل العدالة .فيجب ان تتوفر يف امل ّدعي رشوط ته ّم األهلية واملصلحة والصفة يف القيام لدى القضاء وإال رفض القايض دعواه
نص عىل« :حق القيام لدى املحاكم يكون لكل
ً
شكل .هذه الرشوط تعرض لها الفصل  19من مجلة اإلجراءات املدنية والتجارية عندما ّ
شخص له صفة وأهلية تخوالنه حق القيام بطلب ما لهمن حق وأن تكون للقائم مصلحة يف القيام ،»غري أنه يف املادة االستعجالية ميكن
قبول القيام من طرف القارص املميز إذا كان هناك خطر ملم.
ومن واجب املحكمة رفض الدعوى إذا تبني لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو مل تكنللطالب صفة القيام بها ،غري أنه
إذا كان رشط األهلية املقيدة هو املختل عند القيام فإن تالفيه أثناء نرش القضية يصححالدعوى.
وتقيض املحكمة فيام وقعت إثارته يف هذا الشأن طبق ما هو مبني بالفصل .»16
كام تعرض قانون املحكمة اإلدارية املؤرخ يف  1جوان/يونيو  1972يف فصله السادس إىل رشط املصلحة وقد حاء فيه« :القيام بدعوى تجاوز
السلطة يقبل من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية أو معنوية يف إلغاء مقرر إداري» ،وتفرض صحة اإلجراءات أيضً ا ان يتم متثيل
متثيل صحي ًحا.
املدعي ً

يُقص ُد بقضاء القرب التوزيع الجغرايف للمحاكم يف تونس وهو ما يسمح للمتقايض أن يتجه اىل أقرب محكمة ملقر سكناه وهو
ما تحرص املواثيق الدولية والدساتري الوطنية عىل ضامنه لفائدة املتقايض .ويف هذا اإلطار نُالحظ تواجد القضاء العديل عىل كامل تراب
الجمهورية من خالل محاكم الناحية واملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف ومحكمة تعقيب واحدة.

يتعي عىل القائم بالدعوى أن يرفع دعواه يف اآلجال املنصوص عليها بالقوانني وذلك حسب طبيعة الدعوى (مدنية ،جزائية أو إدارية)
كام ّ
يض خمس عرشة سنة عدا ما
إذ ينص الفصل  402من مجلة االلتزامات والعقود ان «كل دعوى ناشئة عن تعمري الذ ّمة ال تُسمع بعد ُم ّ
استثني بعد وقرره القانون يف صور مخصوصة».

أما بالنسبة للقضاء اإلداري فقد عرف تطورا ها ًما منذ  2017عىل مستوى قايض القرب .اذ وبعد متركزه بالعاصمة ملدة فاقت األربعني سنة،
ت ّم مبقتىض األمر عدد  620لسنة  2017واملؤرخ يف  25ماي/مايو  2017إحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن املحكمة اإلدارية بالجهات وبضبط
نطاقها الرتايب وعددها  .12ويُعترب هذا اإلحداث للدوائر الجهوية خطوة أوىل نحو تكريس الفصل  116من الدستور الذي أق ّر هيكلة جديدة
للقضاء اإلداري عىل شاكلة القضاء العديل .لكن اإلشكال املطروح اليوم والذي مل يقع تجاوزه هو أن الطعن باالستئناف ليس ممك ًنا إال أمام
الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية بالعاصمة وهو ما ميثّل عائقًا أمام الحق يف اللجوء إىل القضاء اإلداري يف الطور االستئنايف.

مثل وبالتحديد يف مادة إلغاء القرارات اإلدارية ،ت ُرفع دعوى تجاوز السلطة يف ظرف الشهرين املوالني لتاريخ النرش أو
أما يف املادة اإلدارية ً
نص عليه الفصل  37من قانون املحكمة اإلدارية املؤرخ يف  1جوان/يونيو  .1972أما يف صورة ت ّم القيام
اإلعالم بالقرار املطعون فيه وهو ما ّ
بالدعوى بعد فوات األجل املنصوص عليه بالقانون يسقط حق امل ّدعي يف القيام.

ً
أن يكون القاضي مختصا في النزاع:

مختصا يف موضوع الدعوى وهو ما ك ّرسه
إن مامرسة هذا الحق بصورة فعل ّية وحقيقية تفرض أن يكون القايض املتع ّهد بالقضية
ً
الدستور من خالل الفصلني  115و 116منه.

ويُطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الرشوط التي أق ّرها املرشع لقبول الدعاوى متثّل حاج ًزا أمام الولوج إىل القايض ،فإن هذه
اإلجراءات ُمعتمدة يف جميع األنظمة القانونية وهي ال تتعارض والحق يف الولوج اىل العدالة ألن مقتضيات األمن القانوين وحسن سري
القضاء هي التي تُ ّربرها.
ب -الحق في الطعن

لتبي مختلف هذه
نتبي أنه ْأقر القضاء العديل كجهاز قضايئ مختص يف النزاعات بني الخواص وأحال إىل القوانني ّ
فبالرجوع إىل الفصل ّ 115
االختصاصات.

إن الحق يف الولوج اىل العدالة ال ميكن ان يقترص عىل الحق يف الوصول إىل القضاء ألول مرة بل يجب أن يكون حقًا مستم ًرا وذلك من
الحق يف الطعن باالستئناف يف الحكم االبتدايئ .ويف هذا اإلطار ضمن دستور  2014يف فصله 108حق التقايض عىل درجتني ومنحه بذلك
خالل ّ
قيمة دستورية.

وبالرجوع إىل مجلة املرافعات املدنية والتجارية ومجلة اإلجراءات الجزائية وغريها من النصوص القانونية ت ّم التنصيص عىل اختصاص القضاء

وال يطرح الحق يف التقايض مبدئ ًيا إشكالً يف القضاء العديل باعتباره مك ّر ًسا بصورة مطلقة يف حني أن مامرسة هذا الحق ليست ممكنة بالنسبة

مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان
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نص عىل أن
لبعض األحكام االبتدائية والنهائية ،إذ وعىل سبيل املثال نتبني أن الفصل  41من قانون املحكمة اإلدارية لسنة  1972والذي ّ
القرارات الصادرة يف مادة توقيف تنفيذ القرارات اإلدارية أو تأجيل تنفيذها ال تقبل أي وجه من أوجه الطعن مبا يف ذلك االستئناف .كام ميكن
أن نشري أيضً ا إىل الفصل  85من قانون املحكمة اإلدارية والذي اقتىض أن األذون االستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر االستئنافية غري قابلة
لالستئناف .وقد سبق للمحكمة اإلدارية يف قرار تعقيبي عدد 731225بتاريخ  15ماي/مايو  2017ان اعتربت أن الفصل  85من قانون املحكمة
اإلدارية غري دستوري لخرقه مبدأ التقايض عىل درجتني كام ورد صلب الفصل  108من الدستور« :وحيث أن مبدأ التقايض عىل درجتني الذي
اقتضاه الدستور التونيس يُع ّد أه ّم الحقوق األساسية التي كفلها الدستور للمتقايض ،كام يندرج يف إطار املعايري الدولية للمحاكمة العادلة والتي
رشع سكت عن هذا الحق م ّدة تتجاوز األجل املعقول من تاريخ
البد للقايض أن يسعى لتحقيقها ،يف حدود اإلمكانيات املتاحة له ،والحال أن امل ّ
22
دخول الدستور حيّز النفاذ».
رصا من عنارص الولوج إىل العدالة.
وخالفًا لحق التقايض عىل درجتني فإن الدستور مل يتعرض اىل الطعن بالتعقيب فهو ال يُعد عن ً
بالنسبة لطرق الطعن األخرى فيضمن القانون للطرف الذي مل يحرض يف القضية إمكانية مناقشة الحكم الصادر ضده غيابيا سواء كان ذلك أمام
القضاء العديل أو القضاء اإلداري .كام يفرتض الحق يف اللجوء إىل القايض أن يتمكن الغري الذي مل تقع دعوته ليكون طرفًا يف القضية ومل يكن
ممثل فيها ولحقته منها ارضار ان يعرتض عىل الحكم الصادر وهو ما نص عليه الفصل  79فقرة  2من قانون  1جوان/يونيو 1972
ً

 -IIالحق يف الولوج الفعال إىل القضاء

وعليه فإن طريق الحق يف الولوج إىل العدالة للمتقايض الذي تعرض إىل ظلم أو حيف تسبب له فيه أحد القضاة نجده مسدو ًدا بشكل او بآخر
أو لنقل رهن إرادة وزير العدل يف ترتيب إحالة عىل مجلس التأديب (املجلس األعىل للقضاء) وطاملا مل يتم تخصيص جهة مستقلة بسلطة
التتبع واإلحالة ومل يتم سن قانون يف الغرض فإن دور املجلس األعىل للقضاء يف إنصاف املتقاضني من تجاوزات بعض القضاة يبقى مسألة غري
محسومة باملرة.
ب -الحق في المساعدة القانونية (إنابة المحامي ،التسخير ،واإلعانة العدلية):

يس القانون اللجوء إىل القضاء ويكفل لغري القادرين مال ًيا اإلعانة العدلية».
ّ
ينص الفصل  108فقرة ثانية من الدستور عىل ما ييل« :يُ ّ
وينطبق هذا الفصل عىل املتقاضني أمام القضاء العديل وأمام القضاء اإلداري بالرغم من أن العبارة املستعملة من طرف املؤسس هي «اإلعانة
العدلية» والتي يُقصد بها اإلعانة التي يُوفرها القضاء سواء كان عدليًا أو إداريًا ،وبناء عىل ما سبق ذكره نتبني العالقة الوثيقة بني اللجوء إىل
العدالة واإلعانة القضائية لغري القادرين مال ًيا.
ويُ ّربر الواجب املحمول عىل الدولة بتوفري اإلعانة العدلية لغري القادرين مال ًيا مببدأ املساواة بني املتقاضني والذي ت ّم التنصيص عليه صلب الفصل

الحق في الولوج الفعال إلى القضاء
1

مبسطة بل يفرتض أيضً ا
ال يقترص الحق يف الولوج إىل القضاء عىل ضامن حق كل شخص يف رفع دعواه أمام قاض مختص ووفق إجراءات ّ
يل .ويرتبط الحق يف الولوج الف ّعال إىل القضاء ببعض العنارص التي يُعترب تكريسها
أن يكون النفاذ إىل العدالة ف ّعالً فال يكون مج ّرد نفاذ شك ّ
رضوريًا ملامرسة هذا الحق بصورة حقيقية.
ت ّم التنصيص عىل هذه العنارص صلب الدستور التونيس املؤ ّرخ يف  27جانفي/يناير  2014وجملة من النصوص القانونية األخرى ،وتتمثل هذه
العنارص يف الحق يف الدفاع من خالل إنابة محام والحق يف اإلعانة العدلية أو القضائية يف صورة كان املتقايض عديم الدخل ويف التسخري ،ويف
البت يف القضية يف أجل معقول وأخ ًريا الحق يف تنفيذ الحكم القضايئ ،إذ «ال ينفع تكلّم بحكم ال نفاذ له».
الحق يف ّ
أ -الولوج الى قاض مستقل:

ضمن الدستور استقاللية القضاة من خالل الفصول  102و 103و 104و 107و109مؤك ًدا عىل أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة
العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحامية الحقوق والحريات ،كام أن القايض مستقل ال سلطان عليه يف قضائه لغري القانون .إىل جانب
ذلك أقر الدستور جملة من الضامنات لفائدة القضاة كالحصانة الجزائية وعدم نقلة القايض دون رضاه وال عزله وال إيقافه عن العمل أو إعفاءه
أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إال يف الحاالت وطبق الضامنات التي يضبطها القانون ومبوجب قرار معلل من املجلس األعىل للقضاء.
وقد ك ّرس دستور  2014عرب إرساء املجلس األعىل للقضاء (الفصل  )112من خالل آلية انتخاب أعضائه استقاللية نظرية للسلطة القضائية مبا أن
املجلس املشار إليه يتعهد باملسار املهني والتأديبي للقضاة ،فيكون بالتايل املرشع قد ألغى تدخل السلطة التنفيذية يف مسار السلطة القضائية
ورفع يدها عن إمكانية نقلة القضاة أو تأديبهم وفقا ملدى انسجامهم مع تنفيذ التعليامت الحكومية أو الرئاسية.
ورغم إرساء هذا املجلس عىل أرض الواقع فإنه اليزال يشكو من عوائق كثرية لعل أهمها ضعف امليزانية املسندة إليه ،ولكن ما يهمنا عىل هذا
املستوى هو غياب النص القانوين املنظم لسلطة اإلحالة عىل املجلس وبالتايل استمرار التفقدية العامة بوزارة العدل يف االستحواذ عىل سلطة
اإلحالة امام املجلس للقضاة الذين تعلقت بهم تتبعات تأديبية وهذه معضلة كبرية تحد من فاعلية املجلس يف القيام بأهم األدوار املوكلة
إليه ذلك أن التشيك املقصود به تتبع قاض من أجل ارتكابه لخطأ مهني فادح أو حتى لخطأ جزايئ كتلقيه لرشوة أو تعسفه يف تطويع القانون
حتم عرب تقديم شكاية إىل التفقدية العامة بوزارة العدل والتي يرشف
لإلرضار بحقوق متقايض أو تعمده التمطيط وعدم البت يف النزاع  ...مير ً
عليها وزير العدل وهي التي من املفرتض ان تتوىل القيام بجملة من األبحاث واالستقراءات التي تنتهي إما بالحفظ أو باإلحالة عىل مجلس
التأديب وهنا مربط الفرس مبا أن السلطة التنفيذية ممثلة يف وزير العدل هي مبفردها ودون رقابة عليها من تقرر إذا كانت األفعال املنسوبة
لقاض ما كافية إلحالته عىل املجلس األعىل للقضاء املنتصب كمجلس تأديب وهذا التميش يرتتب عليه بصفة آلية تحكم السلطة التنفيذية
وسيطرتها عىل مآالت التتبعات التأديبية للقضاة فيكون املناوئون منهم عرضة للمسائلة والتأديب فيام يتم حامية من كان متعاونًا.
 -22محكمة إدارية ،تع ،قرار عدد 731225بتاريخ  15ماي  ،2017غري منشور.
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الولــوج إلــى قاضي
مســتقل
2

الحق في تنفيذ
الحكم

البت في القضايا
في أجــال معقول

الحق في المســاعدة
القانونية

5

4

3

الحق فــي محاكمة
عادلة

 108من الدستور فقرة أوىل «املتقاضون ُمتساوون أمام القضاء» ،وإن كان املبدأ هو أن القضاء مجاين يف القانون التونيس إال أن هذا املبدأ ال
ينطبق عىل املحامني الذين يُساهمون يف توفري دفاع جيد للمتقاضني وهو ما يخدم جودة القضاء وحسن سريه .ويف هذا اإلطار نذكّر بجملة من
املبادئ األساسية بشأن دور املحامي يف الولوج إىل العدالة ،هذه املبادئ ت ّم اعتامدها مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة
خصوصا إىل الحق يف االستعانة مبحام وذلك بان نص عىل
املجرمني املعقود يف هافانا من 27أوت/أغسطس إىل  7سبتمرب  1990وتعرض املؤمتر
ً
جملة من املبادئ أهمها ،23أن لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من محام يختاره بنفسه لحامية حقوقه وإثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع
مراحلاإلجراءات الجنائية.
ومبناسبة عقد مؤمتر حول املساعدة القانونية يف النظام الجنايئ تحت عنوان «دور املحامني وغري املحامني والجهاتالفاعلة األخرى يف املساعدة
نص»اعالن ليلونغوي» عىل النقاط األساسية لضامن محاكمة عادلة ولتيسري اللجوء
القانونية يف أفريقيا ليلونغوي ،مالوي  22-24نوفمرب »2004 ّ
اىل القضاء وهي:
االعرتاف بالحق يف املساعدة القانونية يف املسائل الجنائية ودعمه

تضمن الحكومات توفري إجراءات فعالة وآليات قادرة عىل االستجابة تتيح االستعانة باملحامني بصورة فعالة وعىلقدم املساواة لجميع األشخاص املوجودين
23
يف أراضيها والخاضعني لواليتها ،دون متييز من أي نوع ،كالتمييز بسببالعنرص أو اللون أو األصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السيايس أو أي رأى آخر
أو األصل القومي أواالجتامعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع اقتصادي أو غري اقتصادي
تكفل الحكومات توفري التمويل الكايف واملوارد األخرى الالزمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغريهم مناألشخاص املحرومني ،حسب االقتضاء ،وتتعاون الرابطاتاملهنية للمحامني يف تنظيم وتوفري الخدمات والتسهيالتوغريها من املوارد.  
تروج الحكومات والرابطات املهنية للمحامني للربامج التي تستهدف إعالم الجمهور بحقوقه وواجباته مبقتىضالقانون ،وبدور املحامني الهام يف حامية حرياته األساسية.وينبغي إيالء عناية ملساعدة الفقراء وسائر املحرومني بغيةمتكينهم من تأكيد حقوقهم ،وإذا لزم األمر ،طلب مساعدة من املحامني.
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ميثل تعديًا صارخًا عىل مبدأ املساواة بني املنتسبني لهذا القطاع بل ويعترب مرب ًرا لإلحالة عىل مجلس التأديب إذا مل يتم تزكيته مسبقًا ويف حدود
ضيقة (قضايا الرأي عىل سبيل الحرص) ،وميكن القول بناء عىل ذلك ان املحاماة التونسية مل تستبطن بعد صفتها الدستورية بكونها رشيك يف
إقامة العدل مبعناه الواسع ومعنية باملساهمة الجدية يف تكريس الحق يف الولوج إىل العدالة للجميع وكذا تطوير معرفة العامة بأبجديات
الحقوق املخولة لها يف النزاع الجزايئ مبا ميكنها من حسن التعامل مع مجريات التتبع واالتهام.

توعية جميع الجهات الفاعلة يف السلسة االجرامية
تقديم املساعدة القانونية يف جميع مراحل اإلجراءات الجزائية
االعرتاف بالحق يف التعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان
التعرف عىل أهمية الطرق غري الرسمية لحل النزاعات
تنويع أنظمة املساعدة القانونية
تنويع مقدمي خدمات املساعدة القانونية
تشجيع املحامني عىل تقديم املساعدة القانونية املجانية
ضامن استدامة املساعدة القانونية
تشجيع املعرفة بالقانون
االعرتاف بالحق يف املساعدة القانونية يف املسائل الجنائية ودعمه

وقد سبق للفرع الجهوي للمحامني بتونس عىل سبيل املثال أن أصدر بالغًا يعلم مبوجبه عموم املحامني بالتحجري عليهم الحضور بوسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة دون إذن خاص منه متوع ًدا املخالفني بإحالتهم عىل عدم املبارشة وهذا االمر جعل من املحامني يهجرون وسائل اإلعالم
ويحجمون عن تقديم االستشارات القانونية املجانية للعموم.

وتقع عىل عاتق أي حكومة مسؤولية االعرتاف بحقوق اإلنسان األساسية ودعمها ،مبا يف ذلك توفري املساعدة القانونيةوإمكانية الحصول عليها
لألشخاص املشاركني يف نظام العدالة الجنائية .ويجب أن تشجع هذه املسؤولية الحكوماتعىل اتخاذ اإلجراءات وتخصيص األموال كافية لضامن
حصول الفقراء واألكرث ضعفًا ،وخاصة النساء واألطفال ،عىلمساعدة قانونية شفافة، وفعالة وبالتايل ضامن وصولهم إىل العدالة .يجب تعريف
املساعدة القانونية عىل أوسع نطاق ممكن ،وتشمل املشورةالقانونية واملساعدة التمثيل والتعليم واآلليات البديلة لتسوية املنازعات.24
إشكال
ً
والجدير باملالحظة عىل مستوى تدخل املحامني يف تأمني املساعدة القانونية املجانية والفعالة وتسهيل املعرفة القانونية ان األمر يطرح
حقيق ًيا عىل مستوى التطبيق ذلك أن إقدام املحامني من خالل مبادرات شخصية أو عن طريق الجمعيات النشيطة يف هذا املجال يقابل بصد
كبري من قبل الهياكل املرشفة عىل املحاماة والتي تعترب مثلها مثل اغلبية املحامني القاعديني أن تطوع البعض إلسداء خدمات قانونية مجانية
 -24توعية جميع الجهات الفاعلة يف السلسلة اإلجرامية:
يجب أن يكون املسؤولون الحكوميون ،مبن فيهم ضباط الرشطة والسجون والقضاة واملحامون واملدّعون العامونعىل دراية بالدور الحاسم الذي تلعبه املساعدة
القانونية يف تطوير والحفاظ عىل نظام عقوبات عادل ومنصف .كاميجب عىل رؤساء املؤسسات املختلفة للجهاز القضايئ والسجون التأكد من أن املحتجزين قادرون
عىل الحصول عىلاملساعدة القانونية .ويشجع املسؤولون الحكوميون عىل السامح بتقديم املساعدة القانونية عند االحتجاز يف مراكزالرشطة ومراكز االحتجاز السابق
للمحاكمة وأمام املحاكم ويف السجون.
تقديم املساعدة القانونية يف جميع مراحل اإلجراءات الجزائية:يجب أن يشمل برنامج املساعدة القانونية جميع مراحل اإلجراءات الجنائية (التحقيق واالعتقال واالحتجاز السابقللمحاكمة وجلسة استامع أولية بشأن الكفالة
املحتملة واملحاكامت واالستئناف وغريها من األطوار) لضامن حقوقاإلنسان مبا فيهم املشتبه بهم واملتهمون .يجب عدم منع أي فرد يخضع إلجراءات جنائية مطلقًا
من الوصول إىلاملساعدة القانونية ويجب دامئًا ضامن الحق يف رؤيته.
االعرتاف بالحق يف التعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسانتُحرتم حقوق اإلنسان حيث يُحاسب املسؤولون الحكوميون عن انتهاكات القانون وحقوق اإلنسان األساسية.
يجب عىل األشخاص الذين تعرضوا لسوء املعاملة أو العنف من قبل الرشطة ،أو الذين مل يتم االعرتاف بحقوقهماإلنسانية بشكل صحيح ،الوصول إىل املحاكم والتمثيل
القانوين ،حتى يتمكنوا من الحصول عىل اإلنصاف وعىلتعويضات عادلة.
التعرف عىل أهمية الطرق غري الرسمية لحل النزاعات:ميكن لهذه اآلليات أن تقلل من اللجوء املنهجي إىل قوة الرشطة لتطبيق القانون ،وتساهم يف احتقان املحاكم والحد من استخدام الحبس ردا عىل النشاط اإلجرامي
املشتبه فيه.
تنويع أنظمة املساعدة القانونيةعند اختيار نظام املساعدة القانونية ،يجب عىل كل دولة مراعاة مواردها واحتياجاتها الخاصة .ميكن استكشاف عدة خيارات للمساعدة القانونية ،وتبقى مسؤولية
الهيئات الرسمية ضامن الوصول إىل العدالة للفقراء والضعفاء.
تشجيع املحامني عىل تقديم املساعدة القانونية املجانية:جعل املساعدة القانونية املجانية إلزامية،تشجيع أعضاء مهنة املحاماة بشدة عىل تقديم خدمات قانونية مجانيةضامن استدامة املساعدة القانونيةيتم متويل خدمات املساعدة القانونية يف العديد من البلدان األفريقية من قبل املانحني ،وبالتايل ميكن أن تتوقف يف أي وقت.
تشجيع املعرفة بالقانون:يعد االفتقار إىل املعرفة بالقانون أو حقوق اإلنسان أو نظام العدالة الجنائية مشكلة رئيسية للعديد من البلدان األفريقية .الشخص الذي ال يعرف حقوقه غري قادر عىل
تأكيدها وبالتايل فهو عرضة إلساءة محتملة من قبل نظام العدالة الجنائية.
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تساؤل عا ًما آخر يتمثل يف كيفية مراقبة تنفيذ التوصيات واملقررات الدولية يف عالقة بالحق يف الولوج إىل العدالة وبتكريس
ً
كام يطرح هذا األمر
دور املحامني وهياكلهم يف خصوصه ،كام يجدر التذكري مببادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم
العدالة الجنائية وذلك يف إطار قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف  28مارس  ،2013إذعرفت الجمعية العامة يف سياق قرارها
رصا أساسيًا يف أي نظامللعدالة الجنائية يتسم باإلنصاف واإلنسانية والكفاءة ويقوم عىل سيادة القانون ،وتشكل
املساعدة القانونية بكونها عن ً
أساسا للتمتع بحقوق أخرى من بينها الحق يف محاكمة عادلة وقد اقرت الجمعية العامة جملة املبادئالتالية:
املساعدة القانونية ً
25
املبدأ  :1الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية
26
املبدأ  :2مسؤوليات الدولة
27
املبدأ  :3تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص املشتبه بارتكابهم جرائم أو املتهمني بارتكاب جرائم
28
املبدأ  :4تقديم املساعدة القانونية إىل ضحايا الجرائم
29
املبدأ  :5املساعدة القانونية للشهود
30
املبدأ  :6عدم التمييز
31
املبدأ  :7تقديم املساعدة القانونية الفعالة برسعة
32
املبدأ  :8الحق يف الحصول عىل املعلومات
 -25ينبغي للدول أن تكفل التمتع بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظمها القانونية الوطنيةعىل أعىل مستوى ممكن ،مبا يف ذلك يف الدستور ،عند انطباق
الحال ،إقرارا منها بأن املساعدةالقانونية متثل عنرصا أساسيا ألداء نظم العدالة الجنائية التي تقوم عىل سيادة القانون ،وأساسا للتمتعبحقوق أخرى تشمل الحق يف
محاكمة عادلة ،وضامنة مهمة لكفالة
 -26ينبغي للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة القانونية باعتبار ذلك من الواجبات واملسؤوليات املنوطةبها .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي لها أن تنظر ،حسب االقتضاء،
يف سن ترشيعات ولوائح محددة وضامنتطبيق نظام شامل للمساعدة القانونية قريب املنال وفعال ومستدام وذي مصداقية .وينبغي للدولتخصيص املوارد البرشية
واملالية الالزمة لنظام املساعدة القانونية
 -27ينبغي للدول أن تكفل الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل إجراءات العدالةالجنائية ألي شخص يحتجز أو يقبض عليه أو يشتبه بارتكابه
جرمية يعاقب عليها بالسجن أو اإلعدام أويتهم بارتكاب تلك الجرمية.
 وينبغي أيضا تقديم املساعدة القانونية ،بغض النظر عن الوسائل املادية املتاحة للشخص املعني،متى اقتضت ذلك مصلحة العدالة بسبب طابع القضية االستعجايل أو
تعقدها أو شدة العقوبة املحتملة،عىل سبيل املثال
وينبغي أن يحصل األطفال عىل املساعدة القانونية بنفس الرشوط التي تقدم للبالغني أو برشوط أكرثمرونة
 وتتحمل الرشطة واملدعون العامون والقضاة مسؤولية ضامن توفر املساعدة القانونية إىل األشخاصالذين ميثلون أمامهم وال يستطيعون تحمل تكاليف توكيل محام و/
أو الذين ينتمون إىل فئات ضعيفة.
 -28 ينبغي للدول ،حسب االقتضاء ،أن تقدم املساعدة القانونية إىل ضحايا الجرائم ،دون املساس بحقوقاملتهمني أو التعارض معها
 -29 ينبغي للدول ،حسب االقتضاء ،أن تقدم املساعدة القانونية إىل الشهود عىل الجرائم ،دون املساسبحقوق املتهمني أو التعارض معها.
 -30 ينبغي للدول أن تكفل تقديم املساعدة القانونية إىل جميع األشخاص بغض النظر عن عمرهم أوعرقهم أولونهم أو كونهم ذكورا أو إناثا أو لغتهم أو دينهم أو
معتقدهم أو رأيهم السيايس أو غريه أوأصلهم الوطني أو االجتامعي أو ممتلكاتهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو مولدهم أو تعليمهم أووضعهم االجتامعي أو أي
وضع آخر
 -31ينبغي للدول كفالة أن تقدم املساعدة القانونية الفعالة عىل وجه الرسعة يف جميع مراحل إجراءاتالعدالة الجنائية.
 وتشمل املساعدة القانونية الفعالة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،وصول األشخاص املحتجزين إىلمقدمي املساعدة القانونية دون عوائق ،ورسية االتصاالت ،والوصول إىل
ملفات القضية ،وتوفر الوقتوالتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم.
 -32ينبغي أن تكفل الدول إعالم األشخاص بحقهم يف الحصول عىل املساعدة القانونية وغريها منالضامنات اإلجرائية ،وكذلك إعالمهم بالعواقب التي قد ترتتب عىل
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تعترب هذه املجلة العمود الفقري للقضاء الجزايئ التونيس وقد تضمنت جملة من الضامنات القانونيةوالتي يتعني تطبيقها لسالمة
اإلجراءات التي تهم مصلحة املتهم الرشعية وقد يرتتب عن عدم احرتامهابطالن إجراءات التتبع ،ومن أهم النصوص املتعلقة بضامنات الولوج
إىل العدالة الجزائية وبالتحديد املتعلقة بالحق يف املساعدة القانونية نذكر الفصل  13مكرر والذي جاء فيه أنه «عىل مأموري الضابطة العدليّة
عند االحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمهاباإلجراء املتخذ ض ّده وسببه وم ّدته وقابليته طبق مدة التمديد يف االحتفاظ املبينة بالفقرة
الرابعة وتالوةما يضمنه له القانون من طلب عرضه عىل الفحص الطبي وحقه يف اختيار محام للحضور معه».

املبدأ  :9سبل االنصاف والضامنات
34
املبدأ  :10اإلنصاف يف الحصول عىل املساعدة القانونية
35
املبدأ  :11تقديم املساعدة القانونية إىل األطفال عىل نحو يخدم مصالحهم الفضىل
33

ويف القانون التونيس تكرس جملة من القوانني هذا الحق وهي:
مجلة المرافعات المدنية والتجارية 

فضل عن كونهامتثل كذلك املرجع بالنسبة لباقي
وتتضمن هذه املجلة األحكام العامة التي تؤطر النزاع املدين عىل مستوى اإلجراءات ً
أنواع النزاعات يف صورة غياب أحكام خاصة بها ،وتعترب أهمالفصول املكرسة للحق يف الولوج إىل العدالة هي الفصل  4الذي ضمن لكل خصم
حق االطالع عىل أوراق النازلة وعىل جميع الوثائق التي أدىل بها خصمه ،والفصل  :19الذي جاء فيه أن «حق القيام لدى املحاكم يكون لكل
شخص له صفة وأهلية تخوالنه حق القيام بطلب ما لهمن حق وأن تكون للقائم مصلحة يف القيام .غري أنه يف املادة االستعجالية ميكن قبول
القيام من طرف القارص املميز إذا كان هناك خطر ملم .ومن واجب املحكمة رفض الدعوى إذا تبني لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها
منعدمة أو مل تكنللطالب صفة القيام بها.
غري أنه إذا كان رشط األهلية املقيدة هو املختل عند القيام فإن تالفيه أثناء نرش القضية يصححالدعوى ،وتقيض املحكمة فيام وقعت إثارته يف
هذا الشأن طبق ما هو مبني بالفصل  ،16وتكون املرافعة علنية إال إذا رأت املحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب النيابةالعمومية أو أحد
رسا محافظة عىل النظام العام أو مراعاة لآلداب أو لحرمة األرسة( .الفصل  ،)117أما الفصل 131فقد أوجب عىل املستأنف أن
الخصوم إجراءها ً
يقدم عريضة االستئناف مشفوعة مبا يفيد خالص املعاليم وتأمنيالخطية لكتابة املحكمة وعىل الكاتب ان ال يقبلها ما مل يكن قد أدىل املستأنف
مبا يفيد حصوله عىلاإلعانة العدلية».
ويف إطار تيسري الولج اىل القضاء أعفى الفصل  160الدولة والفقراء الواقع منحهم اإلعانة العدلية من أن يُؤ ّمنوا بقباضة التسجيل عرشين
دينا ًرا ،36بعنوان معني الخطيةالتي يجب تسليطها عليه يف صورة رفض مطلبه وكذلك جميع املعاليم التي يقتيض القانون وجوبتأمينها .ويف
نفس السياق ميكن أن نذكر الفصلني  170و 184من نفس املجلة.37
مجلة اإلجراءات الجزائية :
تنازلهم طواعية عن تلك الحقوق،وذلك قبل أي استجواب لهم وأثناء حرمانهم من حريتهم.
وينبغي للدول أن تكفل إتاحة سبل الحصول مجانا عىل املعلومات املتعلقة بالحقوق خالل إجراءاتالعدالة الجنائية وبخدمات املساعدة القانونية ،وجعل تلك
املعلومات يف متناول الجمهور.
 -33ينبغي للدول أن تحدد سبل انتصاف وضامنات فعالة تطبق يف حالة تقويض إمكانية الحصول عىلاملساعدة القانونية أو تأخريها أو رفضها أو يف حالة عدم إعالم
األشخاص بحقهم يف الحصول عىلاملساعدة القانونية بصورة مالمئة.
 -34ينبغي اتخاذ تدابري خاصة لكفالة حصول النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة عىلاملساعدة القانونية بصورة مجدية.
وينبغي للدول أيضً ا كفالة تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفيةوالنائية واملناطق املحرومة اقتصاديًا واجتامع ًيا وإىل األشخاص
الذين ينتمون إىل الفئات املحرومةاقتصاديًا واجتامعيًا.
 -35ينبغي إيالء االعتبار يف املقام األول ملراعاة املصالح الفضىل للطفل يف جميع قرارات املساعدةالقانونية التي تؤثر عىل األطفال.
وينبغي إيالء األولوية لتقديم املساعدة القانونية إىل األطفال ،مبا يخدم مصلحتهم الفضىل ،وينبغي أنتكون هذه املساعدة ميسورة املنال ومالمئة ألعامرهم وشاملة
لعدة تخصصات وفعالة ومستجيبةالحتياجات األطفال القانونية واالجتامعية الخاصة.
 -36الفصل  »:160يجب عىل امللتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عرشين دينا ًرا بعنوان معني الخطيةالتي يجب تسليطها عليه يف صورة رفض مطلبه وكذلك جميع
املعاليم التي يقتيض القانون وجوبتأمينها.
 -37الفصل  »:170يرفع االعرتاض للمحكمة التي أصدرت الحكم املعرتض عليه بنفس الطرق املعتادةلرفع الدعوى لديها ،ويجب عىل املعرتض أن يؤمن بقباضة
التسجيل معني الخطية التي يجب تسليطهاعليه يف صورة الحكم برفض مطلبه.
ويكون مقدارها خمسة دنانري إذا كان الحكم املعرتض عليه صادرا من القايض الفردي وعرشة دنانريإذا كان الحكم صاد ًرا من املحكمة االبتدائية وعرشين دينا ًرا إذا كان
الحكم صادرا من محكمةاالستئناف كام يجب عليه أن يؤمن جميع املعاليم التي يقتيض القانون وجوب تأمينها .ويعفى من ذلك الدولة والفقراء املسعفون باإلعانة
العدلية».
وصل من قابض التسجيليفيد تأمينه ثالثني دينا ًرا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه
الفصل « :184ال يقبل كاتب املحكمة عريضة الطعن إال إذا قدم له الطاعن ً
إن مل يكسب دعواه وكذلك جميع املعاليمالتي يقتيض القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمني الدولة والفقراء املسعفون باإلعانة العدلية .وإذا وقع الرجوع يف
التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء املعقب من الخطية وإرجاعها إليه».
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

يثري هذا اإلجراء إشكاليات كثرية ومتكررة عىل املستوى الواقعي نظ ًرا لتوتر العالقة بني األمنيني من جهة واملشتبه فيهم من جهة أخرى والذين
يجدون أنفسهم يف غالب األحيان يف حالة عزلة تامة وتحت شعور بالخوف والرهبة من بطش البوليس فيتم إجبارهم عىل التوقيع عىل املحارض
والسامعات ويسجل حتى يف بعض الحاالت تخليهم عن االستعانة مبحام أو عن العرض عىل الفحص الطبي ،ولعل أحد اهم معضالت التتبع
الجزايئ تكمن يف التعاطي مع املشتبه فيهم يف مراكز اإليقاف أين يحرص باحث البداية عموما عىل السالمة الشكلية لإلجراءات التي يتوالها فيام
ال يستطيع املتهم املواجهة يف تلك الوضعية املختلة متا ًما.
وقد شهدت مراكز االمن مبناسبة مبارشة األبحاث األولية مشادات كثرية تصل يف بعض األحيان إىل العنف اللفظي واملادي بني املحامني وأعوان
الضابطة العدلية يف غياب ممثلني عن النيابة العمومية باعتبار تعودهم عىل التعاطي مع هذه الوضعيات بواسطة إسداء تعليامت عرب الهاتف
يف أغلبها ذات اتجاه واحد لصالح مساعديهم من مأموري الضابطة العدلية,
كام يثري الفصل  13ثالثًا والذي جاء فيه« :وإذا كانت الجرمية الواقع ألجلها االحتفاظ جناية ومل يخرت ذو الشبهة محام ًياوطلب ذلك وجب تعيني
محام له ،ويتوىل رئيس الفرع الجهوي للمحامني أو من ينوبه تعيني محام من ضمن قامئة استمرار معدةللغرض وينص عىل ذلك باملحرض،»
إشكاليات حادة سواء فيام يتعلق مبجال انطباقه أو يف خصوص الفاعلية املنتظرة من سنه ومدى احرتامها للدستور وللمعاهدات الدولية ذات
العالقة مبا أنه حرص عملية تسخري املحامي للدفاع عن املتهم يف الجنايات دون غريها والجنايات تعني أن العقوبة املستوجبة للفعلة موضوع
التتبع تتجاوز السجن ملدة خمس سنوات وبالتايل فإن املرشع أخرج من دائرة املساعدة القانونية كل الجنح التي قد يصل فيها العقاب للسجن
ملدة خمس سنوات وهي الجزء األكرب من الجرائم التي تتعهد بها املحاكم الجزائية.
فاملتهم بجنحة قد تكون خطرية وأركانها متشعبة ال حق له آليًا يف االستعانة مبحام وميكن للمحكمة أن تحاكمه مبارشة من دون التوقف عىل
إثارة حقه الدستوري يف الدفاع وهو أمر خطري للغاية كث ًريا ،وهو ما يعني التعدي عىل اإلجراءات القانونية وعىل مصالح املتهم الرشعية ،هذا
من جهة أما من جهة ثانية فإن املرشع خص رئيس الفرع الجهوي للمحامني بضبط قامئة استمرار تتضمن أسامء املحامني املعنيني بالتسخري
واملعضلة هنا ان هؤالء املحامني الذين يتم تعيينهم للدفاع عن متهمني بتهم خطرية تصل عقوبتها اإلعدام هم غال ًبا محامون حديثو العهد
باملهنة وذوي خربات محدودة ،ال يتعدى الهدف من تسخريهم مجرد متكينهم من مصدر دخل يواجهون به مصاعب السنوات األوىل وبالتايل
فإن عملية التسخري الخاصة بالجنايات تلك لن تحدث األثر املرجو منها وهو متكني املتقايض من الحصول عىل دفاع مختص وفعال لدفع التهمة
التي تالحقه.
ينص عىل« :لذي الشبهة يف غري حالة االحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدليةوللمترضر سواء
ويعكس تطبيق الفصل  13ساب ًعا ،الذي ّ
شخصا طبيع ًيا أو معنويًا أن يختار محام ًيا للحضور معه ساعة سامعه أومكافحته بغريه ،وعىل مأمور الضابطة العدلية يف هذه الصورة أن
كان ً
يعلم املشتبه به واملترضر أو وليه أو حاضنه بأن لهالحق يف اختيار محام للحضور معه قبل سامعه أو مكافحته بغريه وينص عىل ذلك باملحرض،
وميكّن املحامي يف هذه الصورة من االطالع عىل إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديمطلباته الكتابية صحبة ما لديه من
مؤيدات عند االقتضاء» ،عىل أرض الواقع إشكالية التعامل بني باحث البداية واملتهم أو/و محاميه باعتبار أنع يطرح معضلة عىل مستوى تأويله
ذلك ان املحامي مينع يف غالب األحيان من حقه يف االطالع مسبقًا عىل امللف ويطلب منه إحضار موكله رغم انه ليس محتفظًا به وهنا يتعمد
الباحث التوسع يف تطبيق النص الخاص باذي الشبهة املحتفظ به ليسحبه عىل غريه من املتهمني الغري محتفظ بهم.
وقد أثار القانون عدد  5لسنة  2016املؤرخ يف  16فيفري/فرباير 38 2016الذي أقر حق املظنون فيه باصطحاب محام أمام باحث البداية
 -38انظر يف هذا اإلطار الفصول التالية:
الفصل « :36حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال مينع املترضر من إثارة الدعوى العموميةعىل مسؤوليته الشخصية ويف هذه الصورة ميكنه عن طريق القيام
بالحق الشخيص إما طلب إحالةالقضية عىل التحقيق أو القيام مبارشة لدى املحكمة.»
الفصل « :57إذا كانت التهمة جناية ومل يخرت ذو الشبهة محاميا وطلب تعيني محام له يتوىل هذاالتعيني رئيس الفرع الجهوي للمحامني أو من ينوبه من ضمن قامئة
استمرار معدة للغرض وينصعىل ذلك باملحرض .وللمحامي أن يقدم مالحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند االقتضاءمبارشة إىل قايض التحقيق خالل أجل
االحتفاظ أو بعد انقضائه»
الفصل « :69يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة عند حضوره ألول مرة ويعرفه باألفعال املنسوبةإليه والنصوص القانونية املنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد أن
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والحضور والنيابة امامه مشاكل عديدة عىل مستوى التأويل ورغم تعدد اإلشكاليات وصبغتها العنيفة يف عديد الحاالت إال انه مل يتم بعد
التوافق بني الرشكاء يف إقامة العدل عىل معنى النص الدستوري يف إيجاد اآلليات املثيل لحل جذري لهذه اإلشكاليات التطبيقية وظلت النيابة
العمومية تحتكر تأويل النص اإلجرايئ لتخرجه من سياقه يف أغلب الحاالت.
القانون عدد  52لسنة  2002المؤرخ في  3جوان  2002 المتعلق بمنح اإلعانة العدلية

ينظم هذا القانون رشوط التمتع باإلعانة العدلية إذ «ميكن منح اإلعانة العدلية يف املادة املدنية لكل شخص طبيعي طال ًبا كان أو
مطلوبًا وذلكيف كل طور من أطوار القضية ،كام ميكن ان متنح يف املادة الجزائية للقائم بالحق الشخيصوطالب إعادة النظر وكذلك يف الجنح
املستوجبة لعقاب بالسجن ال يقل عن ثالثة أعوام برشط أن اليكون طالب اإلعانة العدلية يف حالة عود قانوين وتبقى الجنايات خاضعة ألحكام
التسخري الجاري بهاالعمل ،وميكن منح اإلعانة العدلية لتنفيذ األحكام وملامرسة حق الطعن »(الفصل.)1
اما بالنسبة للمنتفعني بها فهم كل شخص مادي عديم الدخل أوالشخص املعنوي الذي يتعاطى نشاطا ال يهدف اىل تحقيق الربح ويكون مقره
األصيل بالبالد التونسية ،كام ميكن أن يتمتع بها األجنبي عندما يكون القضاء التونيس مختصا بالنظر يف النزاعات التي يكون طرفا فيها وتطبيقا
التفاقية تعاون قضايئ يف مجال اإلعانة العدلية مع البالد التي هو حامل لجنسيتها وبرشط احرتام مبدااملعاملة باملثل.»وال متنح االعانة العدلية
حسب هذا القانون اال اذا اثبت طالبها انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ال يكفي لتغطية مصاريف التقايض أو التنفيذدون
أساسا من حيث األصل إذا تعلق األمر بطلب إعانة
التأثري بصفة جوهرية عىل متطلباته املعيشية األساسي ة .وأن الحق املدعى به يبدو ان له ً
عدلية يفاملادة املدنية» ،ويتضمن املطلب بالخصوص اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز
السفر أو بطاقةاإلقامة بالنسبة إىل األجانب بيان موضوع الدعوى وعدد القضية املنشورة عند االقتضاء أو عدد الحكم الصادر ويرفقاملطلب
وجوبا بنسخة من املؤيدات التي يعتمدها الطالب ألثبات الحق املدعى ب ه .وما يثبت انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود
وال يكفي لتغطية مصاريف التقايض أوالتنفيذ دون التأثري بصفة جوهرية عىل متطلبات معيشته وإذا استحال عىل طالب اإلعانة العدلية
اإلدالء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب عدم قدرته عىل دفعمعاليم استخراجها أو معاليم التسجيل والطابع الجبايئ املتعلقة بها ،فعليه اإلشارة
إليها باملطلب( .الفصل  ،)6اما املصاريف التي تشملها االعانة القضائية فقذ وردت صلب الفصل « :14تشمل اإلعانة العدلية الكلية أو الجزئية
املصاريف التي تحمل عادة عىل األطرافوخاصة منها:
معاليم التسجيل والطابع الجبايئ املوظفة عىل ما يقدمه املنتفع باإلعانة العدلية من الحجج إلثباتحقوقه.
غرامات التأخري والخطايا املرتتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبايئ يف آجالها القانونية.
مصاريف االختبارات أو مختلف املأموريات املأذون بها من املحكمة.
مصاريف الحجج العادلة املأذون باستخراجها.
مصاريف توجهات القضاة.
أجرة املحامي املعني.
مصاريف االستدعاءات واالعالمات.
مصاريف اإلعالنات القانونية.
مصاريف الرتجمة عند االقتضاء.
مصاريف التنفيذ.
أما اآلثار الناتجة عن منح اإلعانة العدلية39فقد تعرضت لها الفصول  20و 23و ،29تبقى معضلة هذا القانون األساسية هي غياب ميكانيزمات
ينبهه بأن له الحق يف أال يجيب إالمبحرض محام يختاره وينص عىل هذا التنبيه باملحرض ،فإذا رفض ذو الشبهة اختيار محام أو مل يحرض املحامي بعد استدعائه كام
يجب تجري األعامل بدونتوقف عىل حضوره ،وإذا كانت التهمة يف جناية ومل ينتخب ذو الشبهة محام ًيا وطلب تعيني من يدافع عنه وجب تعيني محامله ،ويتوىل
هذا التعيني رئيس املحكمة وينص عىل ذلك باملحرض».
الفصل  :70إذا كانت التهمة يف جناية ومل ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعيني من يدافع عنه وجبتعيني محام له ،ويتوىل هذا التعيني رئيس املحكمة وينص عىل
ذلك باملحرض».
يعي املتهم محاميًا
الفصل « :141واالستعانة مبحام وجوبية أمام املحكمة االبتدائية عندما تنظر يف الجنايات وكذلكأمام الدائرة الجنائية مبحكمة االستئناف .فإذا مل ّ
يعي الرئيس من تلقاء نفسه أحداملحامني للدفاع عنه».
ّ
 -39الفصل « :20يعفى املنتفع باإلعانة العدلية من تسديد تسبقة مصاريف االختبار ومن تأمني املبالغاملستوجبة عن مامرسة حق الطعن كام حددتها النصوص
الجاري بها العمل».
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

للمراقبة واملتابعة وتقييم األداء وذلك نظ ًرا لعدم نرش أية معطيات حول تفعيله من قبل وزارة العدل وهو ما يدفع منظامت املجتمع املدين إىل
اللجوء إىل آلية النفاذ إىل املعلومة ثم إىل التقايض دون أن يكون يف ذلك ضامنة للحصول عىل املعطيات التفصيلية التي تسمح ببسط رقابة عىل
تفعيل هذا القانون وتقييم النتائج الحاصلة بناء عليه.
قانون عدد  3لسنة  2011مؤرخ في  3جانفي/يناير  2011يتعلق باإلعانة القضائية لدى
المحكمة اإلدارية

ينص الفصل  30من قانون املحكمة اإلدارية عىل ما ييل« :ينتفع املعوزون
لتمكني غري القادرين ماليًا من اللجوء إىل املحكمة اإلدارية ّ
باإلعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب اإلجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل» .ويُعترب القانون عدد  3لسنة  2011مؤرخ يف 3
جانفي/يناير  2011يتعلق باإلعانة القضائية لدى املحكمةاإلدارية هو النص الجاري به العمل.
وقد نص الفصل األول 40من هذا القانون عىل مجال التمتع بها ،أما الفصل الثاين فقد ّبي األشخاص القادرين عىل التمتع باإلعانة القضائية ،41وقد
ضبط القانون كيفية إسناد االعانة القضائية من طرف املكتب املختص يف إسنادها ،42أما تفاصيل املطلب ومحتوياته فقد وردت صلب السابع
من نفس القانون.43
وتفرض اإلعانة القضائية التزامات ت ُحمل عىل مساعدي القضاء املعينني ،فال ميكن ملن ُع ّي من املحامني وعدول التنفيذ وغريهم من مساعدي
املعي أن يطلب منرئيس مكتب اإلعانة القضائية
القضاء رفضمبارشة ما كلف به إال لسبب وجيه قانونًا .ويف هذه الحالة ميكن ملساعد القضاء ّ
تعويضه (الفصل .)18
كام «مينع عىل مساعد القضاء املعني ،أن يتسلم من املنتفع بإعانة قضائية كلية أي مبلغ أوغريه بعنوان خالص أجور ومصاريف تغطيها اإلعانة
القضائية ،كام مينع عليه أن يتسلم من املنتفعبإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته يف تغطية األجور واملصاريف التي حددها قرار منح
اإلعان ة ».( الفصل )19
وفيام يتعلّق باملصاريف التي تغطيها اإلعانة القضائية فقد ضبطها الفصل  20و «تشمل اإلعانة القضائية ،الكلية أو الجزئية ،املصاريف التي
الفصل « :23تحل الدولة محل املنتفع باإلعانة العدلية يف استخالص املصاريف املحكوم له بها والتيتغطيها اإلعانة العدلية يف صورة القضاء بإمضاء الصلح بني
الطرفني».
الفصل « :29مينع عىل أي مساعد للقضاء أن يتسلم من املنتفع بإعانة عدلية كاملة أي مبلغ أو غريهبعنوان خالص أجور ومصاريف تغطيها اإلعانة العدلية،كام مينع
عليه أن يتسلم من املنتفع بإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته يف تغطية األجورواملصاريف التي حددها قرار منح اإلعانة.»
 -40الفصل األول« :ميكن منح اإلعانة القضائية لدى املحكمة اإلدارية ،كليا أو جزئيا ،قبل أو أثناء نرشالقضية أو مبناسبة تنفيذ األحكام الصادرة عنها أو الطعن فيها».
 -41الفصل « :2ينتفع باإلعانة القضائية كل شخص طبيعي تونيس الجنسية أو أجنبي مقيم عادة بالرتابالتونيس برشط احرتام مبدأ املعاملة باملثل .كام متنح اإلعانة
القضائية للشخص املعنوي الذي اليهدف نشاطه إىل تحقيق الربح عىل أن يكون مقره األصيل بالبالد التونسية» .يجب عىل الطالب أن يثبت أنه عديم الدخل أو أ ّن
بالتوصل بحقوقه دونالتأثري بصفة جوهرية عىل حاجياته األساسية وأن الحق املدّعى به قائم عىل أسباب جدّية».
دخله السنوي ال يسمح له
ّ
 -42الباب الثاين يف مكتب اإلعانة القضائية لدى املحكمة اإلدارية :القسم األول تركيبة وسري املكتب
الفصل « :3ينظر يف مطالب اإلعانة القضائية مكتب مختص يسمى مكتب اإلعانة القضائية لدىاملحكمة اإلدارية ويرتكب من:
مستشار باملحكمة اإلدارية أو نائب له من نفس الرتبة ،بصفة رئيس
مستشار مساعد باملحكمة اإلدارية أو نائب له من نفس الرتبة ،بصفة عضو
ممثل عن الوزارة املكلفة باملالية أو نائب له ،بصفة عضو
ممثل عن الوزارة املكلفة بالشؤون االجتامعية أو نائب له ،بصفة عضو
محام لدى التعقيب ميثل الهيئة الوطنية للمحامني أو نائب له مرسم بنفس القسم ،بصفة عضو.
يتوىل كاتب من ضمن إطار املحكمة مهمة كتابة املكتب ،وال يشارك يف املداوالت» ،القسم الثاين إجراءات تقديم املطالب والنظر فيها
 -43الفصل « :7يقدم مطلب اإلعانة القضائية من قبل املعني باألمر أو من ينوبه ،وذلك مبارشة لدى كتابةاملحكمة اإلدارية أو عن طريق الربيد مضمون الوصول مع
اإلعالم بالبلوغ ،ويحتوي املطلب عىل اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته املدنية وعرض موجز ملوضوعالدعوى وأسانيدها واسم وعنوان املحامي الذي يختاره
للدفاع عنه وعند االقتضاء عدد القضية املنشورةأو نسخة من الحكم الذي يروم تنفيذه أو الطعن فيه ،ويجب عىل الطالب أن يرفق مطلبه بالوثائق التالية:
نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره أو بطاقة اإلقامة بالنسبة إىل األجانب
ما يثبت أنه عديم الدخل أو أ ّن دخله السنوي الثابت ال يسمح له بالتوصل بحقوقه دون التأثري بصفةجوهرية عىل حاجياته األساسية
ما له من مؤيدات تدعم حقوقه يف أصل الدعوى
نسخة من النظام األسايس بالنسبة إىل الشخص املعنوي
ما يثبت موافقة املحامي الذي اختاره للدفاع عنه ،عندما يتعلق طلب اإلعانة القضائية بإنابة محام.
ويسجل املطلب بكتابة املحكمة يف دفرت خاص ويسند له عدد رتبي حسب تاريخ وروده».

43

42
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

تحمل عادة عىل األطرافوالتي تتعلق مبختلف الدعاوى واإلجراءات واألعامل والرسوم املرتبطة بها وخاصة منها : معاليم التسجيل والطابع
الجبايئ املوظفة عىل ما يقدمه املنتفع باإلعانة القضائية من الحجج إلثباتحقوقه ،غرامات التأخري والخطايا املرتتبة عن عدم أداء معاليم
التسجيل والطابع الجبايئ يف آجالها القانونية ،مصاريف االختبارات أو مختلف املأموريات املأذون بها من املحكمة ،مصاريف املعاينات
واالستجوابات،مصاريف الحجج العادلة املأذون باستخراجها ،أتعاب املحامي املعني ،مصاريف االستدعاءات واإلعالمات ،مصاريف الرتجمة
عند االقتضاء ،مصاريف التنفيذ ،»ومن آثار منح اإلعانة القضائية هي أن يعفى املنتفع باإلعانة من تسديد تسبقة مصاريف االختبار»
(الفصل  .)29وال يؤثر قرار الرجوع يف منح اإلعانة القضائية أو تعديلها يف سري القضية املعنية بهاويف االلتزامات املهنية ملساعدي القضاء
املعينني.
قانون عدد  92لسنة  1995مؤرخ في  9نوفمبر  1995
يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل

تضمن هذه املجلة تطبيق للمبادئ الواردة باالتفاقيات الدولية وفقًا لجملة من اإلجراءات القانونية لفائدةالطفل سواء أكان
جان ًحا أو مترض ًرا يبقى أن تنزيل هذه اإلجراءات عىل أرض الواقع يشكو من وهنمرده ضعف اإلمكانيات املادية واملوارد البرشية وفيام
44
ييل أهم اإلجراءات ذات العالقة بالولوج إىلالعدالة بالنسبة للقرص وهو ما تعرضت له الفصول  2و 12و 15و 75و 87و93
نص عليه الفصل  :»116يرفع
أما يف طور التنفيذ فتربز الحامية من خالل اإلرشاف عىل التنفيذ واملراجعة والتعديل وبالتحديد من خالل ما ّ
مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إىل مندوب حامية الطفولةالذي يسعى إىل إبرام صلح بني األطراف املعنية يدونه يف
مخل بالنظام العام أو األخالق الحميدة،
كتب ممىض ويرفعه إىل الجهة القضائيةاملختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما مل يكن ً
ويجوز لقايض األطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة ملصلحة الطفل الفضىل .»الفصل « :98عند الرضورة القصوى ميكن أن تتّخذ اإلجراءات
املتع ّرض إليها بالفصل  97من هذهاملجلة من قبل القايض االستعجايل مبوجب طلب يق ّدم من الطفل أو أحد أفراد أرسته أو إحدى
املؤسسات املختصة بالطفولة أو النيابة العمومية» ،أماّ بالنسبة للمرسوم عدد  79لسنة  2011مؤرخ يف  20أوت  2011يتعلق بتنظيم مهنة
املحاماة ،فقد تعرض إىل دور املحامي يف الدفاع عن املتقايض الذي انتدبه أو سخّره القايض لفائدته ،45وذلك كام تُب ّينه الفصول  36و.37
كام يجب أن نذكّر بأهمية اإلرشاد القانوين الذي ميكن أن تقوم به إما املحاكم أو بعض اإلدارات العمومية
 -44الفصل « :2تضمن هذه املجلة حق الطفل يف التمتّع مبختلف التدابري الوقائية ،ذات الصبغةاالجتامعية والتعليمية والصحية وبغريها من األحكام واإلجراءات
الرامية إىل حاميته من كافة أشكالالعنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو الجنسية أو اإلهامل أو التقصري التي تؤول إىل إساءةاملعاملة أو االستغالل».
الفصل « :12تضمن هذه املجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة ،الحق يف معاملة تحمي رشفه وشخصه».
الفصل  « :15يتمتّع الطفل املسلّم إلحدى مؤسسات الرعاية الرتبوية واإلصالح أو املودع مبحل إيقافبالحق يف الحامية الصحية والجسدية واألخالقية ،كام له الحق
يف العناية االجتامعية والرتبوية،ويراعى يف ذلك ّسنه وجنسه وقدراته وشخصيته».
الفصل « :75مرجع النظر الرتايب لقايض األطفال هو عني مرجع نظر املحكمة االبتدائية .مرجعالنظر الرتايب ملحكمة األطفال هو عني مرجع نظر محكمة االستئناف».
الباب األول :الحامية يف طور املحاكمة ،القسم الثاين :اإلجراءات
الفصل  :« 87يقوم قايض األطفال مبارشة أو عن طريق أحد األشخاص املؤهلني لذلك بجميع األعاملواألبحاث الالزمة للتوصل إىل إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية
الطفل أو الوسائل املناسبة إلصالحهوحاميت ه.
ولهذا الغرض يبارش أعامله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضىل ويبقى اللجوء إىل اإلنابات غري القضائيةاستثنائيا».
يعي الطفل أو نائبه القانوين أو الشخص الراشد الذي
الفصل « :93يعلم قايض تحقيق األطفال الوالدين أو املقدّم أو الحاضن املعروفني بإجراء التّتبعاتوإذا مل ّ
اعتمده محاميا فإنّه يكلّف رئيس فرعالهيئة الوطنية للمحامني بتسخري محام له ،وميكنه أن يكلّف بالبحث االجتامعي املصالح االجتامعية املختصة ،وميكن لقايض
تحقيق األطفال أنيسلّم وقتيا الطفل إىل:
أبويه أو املقدّم عليه أو الحاضن له أو إىل شخص من أهل الثقة
مركز مالحظة
مؤسسة أو منظمة تعنى بالرتبية أو التكوين املهني أو املعالجة مصادق عليها لهذا الغرضمن طرف السلطة املعنية.
وميكن عند االقتضاء أن تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية املحروسة ملدة محدّدة قابلة للتمديدوالتجديد.
إىل مركز إصال ح ».
 -45الفصل « :36عىل املحامي املنتدب أو املسخر مبارشة الدفاع عىل الوجه األكمل .وإذا طرأ عليه مايحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه اعالم رئيس
الفرع الجهوي بذلك .ويجب يف األثناء القيام مبا تأكد من األعامل التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل .ويعد قيامهمبا ذكر إخالال منه بالواجبات املهنية».
الفصل « :37يستحق املحامي املنتدب يف نطاق االعانة العدلية أو التسخري يف القضايا الجزائيةمنحة يحدد مقدارها بأمر ترصف له من ميزانية الدولة مبجرد
االستظهار بقرار التسخري .وللمحامي املنتدب بطريق االعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العرس».
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

اإلرشاد القانوني:

تم مبقتىض األمر عدد  1549املؤرخ يف  26جويلية/يوليو  1993كام تم تنقيحه وامتامه باألمر عدد  2398لسنة  1993املؤرخ يف 29
نوفمرب  1993واألمر عدد  1152لسنة  1998املؤرخ يف  21ماي/مايو  1998يتعلق مبكتب العالقات مع املواطن احداث مكاتب العالقات مع
املواطن بجميع الوزارات والواليات ترجع بالنظر مبارشة إىل الوزير عىل املستوى املركزي والوايل عىل املستوى الجهوي.
كام تم احداث املكتب املركزي للعالقات مع املواطن بالوزارة األوىل (رئاسة الحكومة حاليا) ،تتوىل مكاتب العالقات مع املواطن خاصة
مساعدة املواطن عىل تجاوز الصعوبات التي قد تعرتضهم يف تعاملهم مع مختلف املصالح اإلدارية وكذلك متكينهم من الحصول عىل
الخدمات اإلدارية يف إطار ما ينص عليه القانون والرتاتيب الجاري بها العمل ،وتعميام للفائدة ،تم احداث مكاتب للعالقات مع املواطن
.46
ببعض املؤسسات واملنشآت العمومية التي تشهد اقبالً مكثفًا من قبل املواطنني
كام ميكن أن نُشري إىل بعض القرارات الوزارية يف هذا املجال نذكر من بينها قرار من وزير الداخلية والتنمية املحلية مؤرخ يف  1أوت/
أغسطس  2006يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل املصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية املحلية أوالخاضعة إلرشافها ورشوط
إسنادها.47
ج-الحق في محاكمة عادلة

أقر دستور  2014رصاحة الحق يف محاكمة عادلة صلب الفصل  108كام ك ّرسها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة
1966 .وقد خصص العهد املا ّدة  14لتفصيل مبادئ ورشوط الولوج إىل العدالة والتزامات أصحاب القرار عىل مستوى الدولاألعضاء مبا يف ذلك
الحق يف املحاكمة العادلة.
وقد تضمن التعليق العام عدد  32الوارد يف تفصيل مختلف املبادئ الواجب تفعيلها من قبل الدول األعضاء وتحدي ًدالجملة من املفاهيم
االساسية الواردة باملادة  14من العهد ما ييل:
الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة باعتبار أن الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة
عادلة هو أحد العنارص األساسية لحامية حقوقاإلنسان وهو وسيلة إجرائية للمحافظة عىل سيادة القانون .وتهدف املادة  14من العهد إىل
كفالة إقامة العدل كامينبغي وهي تكفل يف سبيل ذلك مجموعة من الحقوق املحددة ،وتتسم املادة  14بطابع معقد عىل نحو خاص ،فهي
تشتمل عىل ضامنات شتى ذات مجاالت تطبيق مختلفة .وهي كالتايل:
أول:ضامن عام بشأن املساواة أمام املحاكم
ً
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 -46الفصل « :1أحدثت بكل وزارة مكتب يرجع بالنظر مبارشة إىل الوزير ويسمى «مكتب العالقات معاملواطن» ويتوىل عىل املستوى املركزي مساعدة املواطنني عىل
تجاوز التي قد تعرتضهم يفتعاونهم مع اإلدارة ومتكينهم من الحصول عىل الخدمات اإلدارية يف نطاق ما ينص عليه القانونوالرتاتيب الجاري بها العمل».
الفصل « :3تكلف مكاتب العالقات مع املواطن سواء عىل املستوى املركزي أو الجهوي:
بقبول املواطنني وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع املصالح املعنية قصد إيجاد الحلولاملالمئة لها
إجابة املواطنني مبارشة أو عن طريق الربيد
إرشاد املواطنني يف خصوص اإلجراءات واملسالك اإلدارية املعمول بها يف إسداء مختلف الخدماتإليهم وذلك مبارشة أو عن طريق املراسلة أو الهاتف
تجميع ودراسة امللفات الواردة عليها من املوفق اإلداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة إليجادالحلول املالمئة لها
استكشاف التعقيدات يف مستوى اإلجراءات اإلدارية وذلك من خالل تحليل معمق لشكاوى املواطننيواقرتاح اإلصالحات الكفيلة بإزالتها».
 -47الفصل األول :تسدي املصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية املحلية أو الخاضعة إلرشافها الخدماتالتالية للمتعاملني معها وفقا للرشوط واإلجراءات املنصوص
عليها باملالحق املصاحبة.
خدمات ذات طابع أمني
الحالة املدنية
امليدان العمراين (املعامر واإلدارة)
الشهادات والرخص التي يسلمها الوالة والعمد
رخص تتعلق بأنشطة مختلفة
خدمات الديوان الوطني للحامية املدنية
الخدمات الخاضعة لنظام كراسات الرشوط 
 -48ورد يف الجملة األوىل من الفقرة  1من املادة ضامن عام بشأن املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ينطبقبرصف النظر عن طبيعة اإلجراءات التي يُنظر فيها
أمام هذه الهيئات .أما الجملة الثانية من الفقرة نفسها فتمنح األفرادالحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون
إذا كانوا يواجهون أياتهامات جنائية أو لدى الفصل يف حقوقهم والتزاماتهم يف أية دعوى مدنية .وال يجوز يف هذه اإلجراءات منع وسائطاإلعالم والجمهور من حضور

45

44
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

حق أي متهم بجرمية جنائية يف أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره
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كام يحظر هذا الضامن مامرسة أي عمليات متييز يف الوصول إىل املحاكم والهيئات القضائية ال تستند إىل القانون والميكن تربيرها استنا ًدا
إىل أسس موضوعية ومعقولة ،ويُعد هذا الضامن قد انتُهِك إذا ُمنع أشخاص بعينهم من تقديمدعاوى ضد أي أشخاص آخرين ألسباب مثل
العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه أواألصل الوطني أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع
آخر.
والحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية يكفل أيضً ا تكافؤ الفرص القانونية .ويعني ذلك حصول جميعاألطراف عىل الحقوق
اإلجرائية نفسها ما مل توجد تفرقة تستند إىل القانون ولـها مربرات موضوعية ومعقولة ،والتنطوي عىل ظلم فعيل أو إجحاف باملدعى عليه
ثالثًا :املحاكمة العادلة والعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة
إن الحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بحكم القانون هو حق مكفول،ورسعة املحاكمة هي
أحد الجوانب املهمة التي تبني عدالتها فاالفتقار إىل املوارد وسوء التمويل املزمن ،فينبغي قدر اإلمكان توفري موارد إضافية من امليزانية من
أجل إقامة العدل.ويجب أن تتم جميع املحاكامت املتعلقة مبسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث املبدأ بطريقة شفهية وعلنية.فعقد
جلسات املحاكمة بصورة علنية يكفل نزاهة اإلجراءات ويوفر بالتايل ضامنة مهمة لصالح الفرد واملجتمع عىلوجه العموم.
امللفت لالنتباه عىل مستوى هذا املبدأ هو الربط الواضح بني األجل املعقول للفصل من قبل القضاء ومدى توفري املوارد واإلمكانيات التي
مستحيل وال مفر بالتايل من
ً
يقتضيها تفعيل ذلك املبدأ فتعهد القضاء بأعداد خرافية من امللفات يجعل من تحقيق البت يف أجل معقول
تحرك باقي مؤسسات الدولة وتحدي ًدا الجهاز التنفيذي والجهاز الترشيعي لتوفري املوارد البرشية واملادية الالزمة لتسهيل عمل املرفق القضايئ
والضغط عىل آجال إيصال الحقوق إىل أصحابها
راب ًعا :افرتاض الرباءة
خامسا :حقوق األشخاص املتهمني بجرائم جنائية وأهمها حق كل من توجه إليه تهمة جنائية يف إعالمه رسي ًعا وبالتفصيل ،وبلغة
ً
يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهةإليه وأسبابها.ويجب أن تشمل «التسهيالت املالمئة» االطالع عىل الوثائق وغريها من األدلة ،عىل أن يشمل
مبحام منح
ذلك جميع املواد التييخطط االتهام الستخدامها أمام املحكمة ضد املتهم أو األدلة النافية للتهمة ،ويقتيض الحق يف االتصال ٍ
املتهم فرصة الوصول إىل محام عىل وجه الرسعة ،وينبغي أن يتمكن املحامونمن مقابلة موكليهم عىل انفراد واالتصال باملتهمني يف ظروف
تراعي متاماً رسية هذه االتصاالت.
وال تزال مسألة تواصل املحامي مع موكله يف ظروف تحفظ رشوط الرسية مسالة مصدر إشكاليات عديدة ومتكررة سواء يف مراكز
اإليقاف او يف مقرات البحث األويل وكث ًريا ما تحدث مصادمات بني املحامني وأعوان الضابطة العدلية وأعوان السجون الذين يتذرعون
بضعف اإلمكانيات بينام يتمسك املحامون بغياب تام ألبسط مقومات الرسية بل ويف بعض الحاالت فقد تم تركيز آالت تنصت يف
املكاتب الخاصة بزيارة املساجني.
حق املتهم يف أن يُحاكم دون تأخري غري مربر
املحاكمة إال يف الدعاوى املحددة يف الجملة الثالثة من الفقرة األوىل .وتتضمن الفقرات  2،5من املادة الضامنات اإلجرائية املتاحة للمتهمني بجرائم جنائية .وتشتمل
وينع من ًعا بات ًا االنحراف عن املبادئ األساسية
املادة  14عىل ضامنات يجب عىلالدول األطراف أن تحرتمها برصف النظر عن تقاليدها القانونية وقوانينها الداخليةُ .
للمحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك افرتاض براءة املتهم.
 -49وتشمل:
الحق يف املعاملة عىل قدم املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية
املساواة يف الوصول إىل املحاكم وتكافؤ الفرص القانونية ،ويضمن معاملة أطراف القضية املعنية من دون أي متييز
حق الوصول إىل املحاكم للفصل يف أية تهمة جزائية أو يف الحقوق وااللتزامات يف أية دعوى مدنية
كفل إقامة العدل بفعالية يف جميع هذه الدعاوى لضامن عدم حرمان أي شخص ،من الناحية اإلجرائية ،من حقه يفاملطالبة بإنصافه
الحق يف الوصول إىل املحاكم والهيئات القضائية واملساواة أمامها يجب أن يكون متاحاً لجميع األشخاص املوجودينيف إقليم الدولة الطرف أو الخاضعني لواليتها
القضائية برصف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو وضعهمكملتميس لجوء أو الجئني أو عامل مهاجرين أو أطفال غري مصحوبني أو غريهم من األشخاص.
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

حق املتهم يف أن تزوده املحكمة مبن يقدم لـه املساعدة القانونية كلام كانت مصلحة العدالة تقتيضذلك ،دون تحميله أج ًرا عىل ذلك
إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر
سادسا :األحداث ،ينبغي يف حالة األحداث تكريس اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لتعزيز العمل عىل إعادة تأهيلهم.
ً
ساب ًعا :إعادة النظر بواسطة هيئة قضائية أعىل ،الحق يف إعادة النظر يف اإلدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعىل وهو ما يعرب عنه
بالحق يف التقايض عىل درجتني.
ينص العهد عىل وجوب دفع تعويض ،وفقًا للقانون ،لألشخاص الذين صدر بحقهم حكم
ثام ًنا :التعويض يف حاالت وقوع خطأ قضايئّ ،
نهايئ يدينهم بجرمية جنائية وأُنزلبهم العقاب نتيجة لتلك اإلدانة ،ثم أُبطل هذا الحكم أو صدر عفو عنهم عىل أساس واقعة جديدة
أو حديثة االكتشافتحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضايئ ،والجدير باملالحظة يف خصوص مبدأ التعويض املشار إليه بهذه
النقطة واملتمثّل يف حالة صدر عىل شخص ما حكم نهايئ يدينه بجرمية ،ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه عىلأساس واقعة
جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضايئ ،يتوجب تعويض الشخصالذي أنزل به العقاب نتيجة
تلك اإلدانة ،وفقًا للقانون ،ما مل يثبت أنه يتحمل ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،املسئولية عن عدم إفشاءالواقعة املجهولة يف الوقت املناسب ،فإن
املرشع التونيس مل يقم بتكريسه ضمن ترشيعه الداخيل إال سنة  2002مبوجب قانون عدد  94لسنة  2002مؤرخ يف  29أكتوبر 2002
آجال قصرية إلمكانية املطالبة
واملتعلق بالتعويض للموقوفني واملحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم كام يشار أن القانون املذكور حدد ً
بالتعويض ( 6أشهر من تاريخ الحكم البات القايض بالرباءة) كام خص نفاذه بإجراءات دقيقة ومعقدة تنتهي مبنح سلطة تقديرية
كاملة دون أدىن معايري موضوعية للهيئة القضائية املسند لها البت يف طلب التعويض.
تاس ًعا :عدم جواز املحاكمة عن الجرمية ذاتها مرتني ،أنه ال يجوز تعريض أحد مجد ًدا للمحاكمة أو للعقاب عىل جرمية سبق أن أدين
بها أو بريء منها بحكم نهايئ وفقًاللقانون ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد ،وتُثري هذه النقطة بدورها إشكالً يف تونس فيام يخص
القانون املحدث للدوائر املتخصصة يف العدالة االنتقالية والتي شهدت منذ سنة  2018وتشهد إىل اليوم محاكامت طالت متهمني سبق
متلمل كب ًريا لدي جزء من الطبقة السياسية واملجتمع املدين حول مطابقة
وان تم القضاء يف شأنهم مبوجب احكام نهائية وهو ما أحدث ً
سري هذه املحاكامت للمبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة.
وميكننا يف ذات السياق اإلشارة أيضً ا إىل القانون عدد 62لسنة  2017املؤرخ يف  24أكتوبر  2017أو ما يسمى بقانون املصالحة اإلدارية
والذي أدي إىل إعفاء املوظفني العموميني وشبههم من املؤاخذة الجزائ Wية عىل معني أحكام الفصلني  82و  96من املجلة الجزائية
وقد أفرز تطبيق هذا القانون الذي شهد ص ًدا مجتمعيًا حا ًدا وضعيات رسيالية مبا انه أعفى الفاعلني األصليني من املؤاخذة الجزائية
فيام تواصل تتبع رشكائهم من غري املوظفني وتسليط عقوبات شديدة عليهم يف إنكار تام للمبادئ الدستورية املتعلقة باملحاكمة العادلة
وبالخصوص مببدأ املساواة أمام العدالة.
مهم يف تنفيذ
رشا :الصلة بني املادة  14وأحكام العهد األخرى تؤدي املادة  14بوصفها مجموعة من الضامنات اإلجرائية ،دو ًرا ً
عا ً
الضامنات الجوهرية الواردة يف العهدالتي يجب أن تراعى يف سياق البت يف التهم الجنائية والحقوق وااللتزامات املتعلقة بشخص ما
يف دعوى مدنية.
ّ
د -البت في القضية في أجل معقول

«لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة يف أجل معقول» ،وترتبط هذه الفكرة بإشكال
نص الفصل  108من الدستور يف فقرته األوىل عىلّ :
طول نرش القضايا يف املحاكم بسبب عددها املتزايد وقلة اإلمكانيات املادية والبرشية املمنوحة للمحاكم ،وهو ما يضع مبدأ األجل املعقول عىل
البت يف القضايا .لكن تقدير االجل املعقول ليس مبدأ مطلقا باعتبار أن هذا
كاهل الدولة التزامات بالتقليص من امل ّدة الزمنية التي تستغرقها ّ
األجل يرتبط باألساس بدرجة تعقيد القضية وطريقة التحقيق فيها وتسيري القايض لها وتعامل األطراف مع سري الدعوى.
مكرسا بصورة واضحة يف إطار القضاء االستعجايل الذي تم تكريسه يف القضاء العديل والقضاء
وتجدر املالحظة أن مبدأ األجل املعقول نجده ً
االداري وهو الذي يهدف يف صورة التأكّد أن يأذن باتخاذ األذون والتدابري االستعجالية بصورة تحفظية ودون مساس باألصل ،لكن وباستثناء
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اإلجراءات االستعجالية يبقى القضاء العديل وخاصة القضاء اإلداري بطيئًا فمع ّدل صدور االحكام االبتدائية هو
خمس سنوات تقريبًا وهي نفس املدة بالنسبة لالستئناف ،وهو أجل غري معقول.
رغم التطور النسبي الذي عرفه التنظيم الهيكيل للمحكمة االدارية واملتمثل يف إحداث الدوائر االبتدائية
الجهوية يف اتجاه الحد من طول نرش القضايا أمام املحكمة اإلدارية يف انتظار إحداث املحاكم االدارية
االبتدائية ،إالّ أ ّن تطبيق مبدأ األجل املعقول أمام املحكمة اإلدارية ما يزال محدو ًدا.
هـ  -الحق في تنفيذ الحكم

ليكون الولوج إىل العدالة ف ّع ًال فإن الحكم القضايئ الذي يصدر يجب أن يُنفّذ ،ففي غياب الحق يف
تنفيذ األحكام القضائية يكون الحق يف الولوج إىل العدالة شكل ًيا ،لذلك جاء الفصل  11من الدستور ل ُيق ّر أنّ:
«األحكام تصدر باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية ويُح ّجر االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
إشكال ،فإن املسألة تتميز
ً
دون موجب قانوين» ،وإن كان تنفيذ األحكام يف النزاع املدين أو الجزايئ ال يطرح
ببعض الخصوصية يف مادة النزاعات اإلدارية .فالقرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية ضد الخواص ال تخضع
إلجراءات التنفيذ العادية التي جاءت بها مجلة اإلجراءات املدنية والتجارية .فال ميكن اللجوء اىل القوة
العامة لتنفيذ حكم ضد اإلدارة ،ويبقى الحق ملن ترضر من عدم تنفيذ حكم قضايئ إداري أن يرفع دعوى
يف التعويض إللزام اإلدارة بجرب الرضر الناتج عن عدم تنفيذ اإلدارة لحكم املحكمة اإلدارية طبقا ملقتضيات
الفصل  10من قانون  1جوان/يونيو .1972

الجزء الثالث:

الولوج إلى العدالة
في المجال االقتصادي
والجبائي

يف كثري من األحيان من الحق يف النفاذ إىل العدالة االقتصادية

 - Iمسألة الولوج للعدالة يف الترشيع االقتصادي التونيس
ال يعترب اإلطار القانوين لالستثامر جدي ًدا يف تونس بل يعود إىل السنوات الخمسني من القرن املايض .50وقد تعاقبت عديد النصوص القانونية
والتي كانت يف كل مرة تعرب عن رؤية اقتصادية معينة .ورغم الوعي برضورة تطور اإلطار القانوين لالستثامر إال أنه أدى إىل تكوين بريوقراطية
ال يقترص الحق يف الولوج اىل العدالة عىل اللجوء إىل القضاء ملامرسة الحق يف التقايض ،بل ميكن أن يشمل
وسعة للولوج إىل العدالة.
الحق يف الوصول إىل العدالة االقتصادية واالجتامعية والثقافية وذلك يف إطار رؤية ُم ّ
ويف إطار تركيز هذه الدراسة عىل حق الشباب من أصحاب املبادرات االقتصادية والفئات الهشة يف الولوج ال
فقط إىل القضاء بل وكذلك حقّهم يف النفاذ اىل العدالة االقتصادية والجبائية فإنه سيتم االقتصار عىل بعض
األمثلة فقط ألن الحقوق االقتصادية واالجتامعية هي أوسع بكثري (الحق يف التعليم ،الحق يف العمل ،الحق يف
الصحة ،الحق يف مستوى معييش الئق ،حقوق الطفل ،مقاومة العنف ضد املرأة ،حقوق األقليات)...
كام سيت ّم الرتكيز عىل العنارص التي تس ّهل الوصول اىل العدالة االقتصادية والجبائية من خالل التعرض اىل
الترشيعات املتعلقة باالستثامر والجباية والشؤون العقارية ،دون التغايض عن االشكاليات والعوائق التي تح ّد
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

خانقة للمبادرات االقتصادية وجعلت من االستثامر يف تكوين املؤسسات مغامرة محفوفة باملخاطر التي تهدد أموال وحقوق املستثمر الذي ال
يجد من الضامنات ما يحمي حقوقه وهو ما يطرح التساؤل حول مسألة النفاذ إىل العدالة يف النظام االقتصادي التونيس.
تطور اإلطار القانوني لالستثمار

قبل صدور اإلطار الجديد لالستثامر سنة  2017ومنذ االستقالل مرت الترشيعات التونسية املتعلقة باالستثامر بثالثة مراحل.
املرحلة األوىل :من سنة  1959إىل سنة  1986وهي الفرتة التي عرفت برتكيز منظومة لتشجيع االستثامرات يف مختلف املجاالت التي راهنت
عليها الدولة إبان االستقالل ويف مرحلة بنائها.
 -50كامل العياري ،الجديد يف اإلطار القانوين لالستثامر ،ص Maison Sagesse Edition Et Diffusion 3الطبعة األوىل أفريل 2017

49

48
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

املرحلة الثانية :املعروفة بتوسيع مجال االستثامرات والتي امتدت من سنة 1987
إىل سنة  1993والتي ارست سياسة استثامرية جديدة تعتمد عىل تعميم االمتيازات
الجبائية واملالية عىل عدد أكرب من القطاعات.

غياب الضمانات القانونية

ومن اآلثار املعلومة لغياب ضامنات قانونية فعالة معاناة العديد من املستثمرين وخاصة الشبان منهم من صعوبة الحصول عىل التمويالت
والحوافز وهو ما أدى بدوره إىل إغراق املستثمرين الشبان يف صعوبات إدارية ومالية منذ انطالق مشاريعهم حيث انتهى أمر أغلبهم إىل التخيل
عنها ،وتتضح آثار ذلك من خالل ما تم تسجيله من ارتفاع لحاالت التخيل عن انجاز املشاريع املرصح بها والتي بلغت نسبًا مرتفعة خاصة يف
الفرتة املمتدة من سنة  2005إىل سنة  7548( 2015مرشوع صناعي مل يتم انجازها وفق وكالة النهوض بالصناعة).51

 - IIالولوج إىل العدالة يف النظام الجبايئ التونيس
اق ّر الدستور التونيس جملة من القواعد تضمن العدالة الجبائية ،إذ جاء بالفصل  10منه أن« :أداء الرضيبة وتح ّمل التكاليف العامة
واجب وفق نظام عادل ومنصف ,تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضامن استخالص الرضيبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيني.
تحرص الدولة عىل حسن الترصف يف املال العمومي وتتخذ التدابري الالزمة لرصفه حسب أولويات االقتصاد الوطني وتعمل عىل منع الفساد وكل
ما من شأنه املساس بالسيادة الوطنية».

المرحلة الثانية
بتوسيع مجال االستثمارات

1993

كام صدرت جملة من األوامر الداعمة لهذه القوانني ومن بينها األمر عدد  982لسنة
 1993املؤرخ يف  3ماي/مايو  1993املتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بني اإلدارة
واملتعاملني معها وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد
 1882لسنة  2010املؤرخ يف  26جويلية/يوليو  ،2010واألمر الحكومي عدد 1067
لسنة  2018مؤرخ يف  25ديسمرب  2018واالمر عدد  1880لسنة  1993املؤرخ يف
 13سبتمرب  1993املتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري ،واألمر عدد  1968لسنة
 1994املؤرخ يف  26سبتمرب  1994املتعلق بضبط قامئة الوثائق الرسمية املعتمدة
للتعريف باإلمضاء ،واألمر عدد  1260لسنة  2007املؤرخ يف  21ماي/مايو 2007
املتعلق بضبط الحاالت التي يعترب سكوت اإلدارة عنها موافقة ضمنية ،واألمر
الحكومي عدد  417لسنة  2018مؤرخ يف  11ماي/مايو  2018يتعلق بإصدار القامئة
الحرصية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لرتخيص وقامئة الرتاخيص اإلدارية إلنجاز
مرشوع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها ،والذي يهدف إىل تبسيط اإلجراءات

تركيز منظومة لتشجيع
االستثمارات في مختلف المجاالت

1993

وصدرت يف إطار الحث عىل االستثامر والولوج إىل العدالة االقتصادية العديد من
النصوص القانونية الداعمة لالستثامر واملتمثلة يف القانون عدد  69لسنة 2007
املؤرخ يف  27ديسمرب  2007املتعلق بحفز املبادرة االقتصادية كام تم تنقيحه
بالقانون عدد  71لسنة  2009املؤرخ يف  21ديسمرب  ،2009وكذلك القانون عدد 20
لسنة  2018بتاريخ  17أفريل/أبريل  2018يتعلق باملؤسسات الناشئة الذي يهدف
إىل« :وضع إطار ُمحفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة عىل االبتكار
والتجديد واعتامد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وفدرة تنافسية
عىل املستويني الوطني والدويل».

المرحلة األولى

1987

كام ساهمت مركزية الهياكل املعنية واملصالح اإلدارية واملؤسسات املتعهدة
بالترصف يف الحوافز واالمتيازات يف انعدام املساواة أمام فرص االستثامر والنفاذ إىل
الحوافز مام أثر عىل قدرة املستثمرين عىل متابعة مطالبهم واضطرارهم إىل التنقل
مرا ًرا وما يرتتب عنه من كلفة.

يتعي الحصول عليها ملامرسة العديد من األنشطة االقتصادية مام من شأنه أن يُثني
إال أن هذا األمر أبقى عىل قامئة طويلة من الرتاخيص التي ّ
الشباب عن املبادرة ببعث مشاريع االقتصادية .إال أن الولوج اىل العدالة االقتصادية مل يعرف تطورا بالنظر إىل هيمنة البريوقراطية اإلدارية
وضعف الرقمنة عىل مستوى الخدمات اإلدارية اىل جانب امتداد ظاهرة الفساد املايل واإلداري.

رغم كثافة النصوص إال أن توفر قواعد ملزمة تحمي حق املستثمر يف النفاذ إىل حقوقه واستحقاقاته التي ميكن أن تنشأ له مبناسبة إنجاز
مرشوعه االستثامري ظلت غائبة فانعدمت األحكام التي تحدد آجال معالجة مطالب املستثمر والتي تفرض الرد عليها يف آجال معلومة ووفق
صيغ مضبوطة بواسطة قواعد قانونية ملزمة.

1986

أدى هذا التضخم يف االمتيازات والنصوص إىل الفشل يف تحقيق األهداف املرسومة
من دفع للتنمية الجهوية والتشغيل ملا أحاط بعملية االستثامر من إجراءات
بريوقراطية ثقيلة جعلت من االنتفاع بالحوافز رحلة شاقة ومكلفة ،وقد ازدادت
الوضعية تعق ًدا بتعدد الهياكل املرشفة عىل االستثامر والتي فاق عددها العرشين
هيكل مام أدى إىل تشتت عملية االستثامر بني العديد من اإلدارات باإلضافة إىل
ً
انعدام التنسيق بني الهياكل املحدثة واالدارات املعنية.

تطور اإلطار
القانوني
لالستثمار

1959

املرحلة الثالثة :عرفت بتجميع الحوافز من خالل إصدار مجلة التشجيع عىل
االستثامر مبقتىض القانون عدد  120لسنة  1993املؤرخ يف  27ديسمرب 1993
والتي ألغت أهم النصوص القطاعية السابقة وأدمجتها ضمن مجلة موحدة بهدف
طويل حيث عرفت املجلة عىل امتداد عرشيتني
التجميع والتيسري .إال أن ذلك مل يدم ً
 43تنقي ًحا كام تضخمت نصوصها التطبيقية لتتجاوز  33أم ًرا والعديد من القرارات
الصادرة يف شأنها .وقد كان هذا التضخم الترشيعي والقانوين سب ًبا يف عديد العلل
إذ مل يعد بإمكان املستثمر العادي أو حتى بعض املختصني اإلملام مبختلف النصوص
القانونية والتشجيعات الجبائية واملالية املنصوص عليها».

وحذف العديد من الرتاخيص لتشجيع أصحاب املبادرات عىل االستثامر.

المرحلة الثالثة
إصدار مجلة التشجيع على االستثمار

ولحامية دافع الرضائب من تعسف السلطة التنفيذية وبالتحديد السلطة الرتتيبية لضبط قاعدة األداءات واملساهامت ونسبها وإجراءات
استخالصها ،اسند الدستور هذه الصالحية بصفة حرصية اىل السلطة الترشيعية وجعلها مادة ترشيعية طبقا للفصل  65من الدستور ،كام أقر
الفصل  66من الدستور مبدأ رشعية األداء واملتمثل يف «يُرخّص القانون يف موارد الدولة وتكاليفها حسب الرشوط املنصوص عليها بالقانون
األسايس للميزانية» ،أما بالنسبة للنصوص الصادرة يف املادة الجبائية فنذكر مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات
ومجلة الجباية املحلية ومجلة معاليم التسجيل والطابع الجبايئ ،ومجلّة األداء عىل القيمة املضافة...
إال أن املنظومة الجبائية يف تونس مل تعرف استقرا ًرا عىل مستوى الترشيعات بل أت ّسمت بالتغيري والتعديل املتواصل دون أن يكون لذلك أثر
متكامل ملنظومة االستبداد التي كانت تحكم قبل
ً
إيجايب عىل تخفيف الضغط الجبايئ عىل املطالب باألداء ،كام يعترب النظام الجبايئ التونيس إرث ًا
سنة  2011حيث كان أداة فعالة يف معاقبة الخصوم السياسيني واملنافسني االقتصاديني لرجال األعامل املقربني وأصهار الرئيس السابق ،وكانت
فاعلية هذا النظام ترتكز عىل السلطة التقديرية والصالحيات الواسعة املمنوحة ملصالح األداءات فيام يتعلق باملراقبة الجبائية واستخالص األداء
من جهة ومحدودية الضامنات القانونية والقضائية املمنوحة للمطالبني بالرضيبة من أشخاص ومؤسسات من جهة أخرى ،وشكل هذا االختالل
خصوصا ،وتدعم ذلك يف ظل
بني سلطة اإلدارة وضامنات املطالبني باألداء إطا ًرا خصبًا للفساد واالبتزاز يف املجال االقتصادي عمو ًما والجبايئ
ً
غياب املساءلة والحد من حق األشخاص يف النفاذ إىل العدالة يف املجال الجبايئ.
التشريع الجبائي

يف ظل الزخم الترشيعي الذي عرفه املجال الجبايئ بعد سنة  2011قد يتبادر إىل األذهان أن تغ ًريا كب ًريا حصل يف اتجاه االستجابة إىل
املطالب التي نادت بها الثورة التونسية من تحقيق للعدالة الجبائية وإرساء منظومة أكرث شفافية ،إال أن الواقع يثبت تواصل سيطرة مصالح
وزارة املالية 52،عىل املبادرات الترشيعية يف املادة الجبائية من خالل مشاريع قوانني املالية التي تحتكر إعدادها كل سنة مبناسبة عرض امليزانية
 -51ميكنكراالطالع عىل بوابة الصناعة التونسية  https://bit.ly/3cIETiDقضايا إنشاء الرشكات واستدامتها يف تونس مذكرة موجزة جوان/يونيو https://bit. 2017
ly/3cMrVke
 -52اإلدارة العامة للدراسات والترشيع الجبايئ :الفصل  18من األمر عدد  556لسنة  1991املؤرخ يف  23افريل/أبريل  1991املتعلق بتنظيم وزارة املالية كام تم تنقيحه
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السنوية عىل مجلس النواب ،وهو ما يفرس التوجه الذي اتسم به القانون الجبايئ بداية من سنة  2011والذي أوىل أهمية كربى لتعبئة املوارد
لفائدة ميزانية الدولة بتدعيم صالحيات املراقبة الجبائية والتوسع يف األحكام املتعلقة باقتطاع األداء عرب التوسع يف تطبيق الخصم من املورد
وإحداث أداءات ومعاليم ظرفية ،ويف املقابل مل تتطور الضامنات القانونية املمنوحة للمطالبني باألداء بل إنها تراجعت من خالل التقليص فيها
واستحواذ مصالح مراقبة األداءات عىل جزء منها مام دعم وضعية تضارب املصالح التي تعرفها املنظومة الجبائية.
ويف ظل سيطرة مصالح وزارة املالية عىل إعداد مشاريع القوانني اتسمت القواعد القانونية يف املادة الجبائية يف صياغتها باالنحياز لصالح اإلدارة
حيث تتخذ صيغة القواعد القانونية اآلمرة كلام تعلق األمر بفرض التزامات عىل املطالبني باألداء وتتخىل عنها عندما يتعلق األمر بالضامنات
املمنوحة لهم .وتدعم هذا االنحياز عىل إثر بروز توجه لدى القضاء يقيض باعتبار القواعد اآلمرة من قبيل القواعد التي تهم النظام العام والتي
ترتب حامية للمطالبني باألداء تتمثل يف إبطال القرارات واإلجراءات التي تنشأ مخالفة لها ،باإلضافة إىل ذلك متيزت النصوص الجبائية بالغموض
والتعقيد مام جعلها مستعصية عىل الفهم وهو ما أدى إىل تضخم الخالفات الجبائية من جهة وإىل كثافة الفقه اإلداري من جهة أخرى .ويتكون
الفقه اإلداري من املذكرات العامة التي تنرش عىل موقع وزارة املالية واملذكرات الداخلية التي تصدرها اإلدارة العامة ملراقبة األداءات متوجهة
بها إىل مصالحها الخارجية باإلضافة إىل الردود واملواقف التي تصدرها اإلدارة العامة للدراسات والترشيع الجبايئ يف محاوالت لتفسري أحكام
القانون الجبايئ والتي بقيت غري منشورة رغم تأثريها يف تطبيقه بصورة متس من الوضعيات القانونية واملالية لألشخاص دون علمهم ودون
متكنهم من النفاذ إليها.
كام تعرف النصوص القانونية يف هذا املجال حالة من التشتت زيادة عىل تفرق أحكامها بني العديد من املجالت الجبائية باإلضافة إىل بقاء عديد
األحكام ضمن قوانني املالية وهو ما عزز من ضبابية الترشيع الجبايئ وصعوبة العلم واإلملام بأحكامه مبا رفع من املخاطر الجبائية لألشخاص
واملؤسسات.
إدارة الجباية والخدمات الجبائية

تجمع مصالح مراقبة األداءات واالستخالص بني إسداء الخدمات وإنفاذ القوانني من خالل معاينة املخالفات وتحرير املحارض ،ومتنح املهام
الرقابية صالحيات واسعة يف معاينة املخالفات الجبائية وتحرير املحارض املالية والجزائية ،وقد مثل هذا الجمع بني إسداء الخدمات ومامرسة
سلطة املراقبة مصد ًرا للعديد من التجاوزات من خالل استغالل حاجة املستثمرين إىل الحصول عىل خدمات حساسة خاصة يف ظل انعدام
الرقابة عىل مدى احرتام هذه اإلدارات للقوانني والنصوص املنظمة لإلجراءات.53
ويف ظل تفاقم اإلشكاليات والتجاوزات نادت العديد من املنظامت والحقوقيني برضورة الفصل بني املراقبة الجبائية وإسداء الخدمات كخطوة
أساسية للحد من الفساد ودعم حق املتعاملني مع مصالح مراقبة األداءات يف معاملة شفافة تيرس لهم النفاذ إىل حقوقهم.54
بعث المشاريع والتصريح بالوجود

مير بعث املؤسسات بوجوب اكتتاب ترصيح بالوجود طبقًا ألحكام الفصل  56من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة
ويكّن الباعث من خالل هذا الترصيح مصالح مراقبة األداءات من املعطيات املتعلقة بالباعث ومبرشوعه ويتم عىل إثره متكينه
عىل الرشكاتُ .
من بطاقة تعريف جبائية تتضمن معرفًا جبائ ًيا ملؤسسته ،يف املقابل ال ينص الترشيع الجبايئ عىل رضورة متكني الباعث من أية معلومة تتعلق
بااللتزامات والواجبات املحمولة عليه ،ويرتتب عن احرتام إجراء اكتتاب الترصيح بالوجود إخضاع الباعث إىل جملة من االلتزامات تتعلق بدفع
األداء ونسبه والترصيح به ووجوب إعالم مصالح مراقبة األداءات بعدة معطيات بصفة دورية أو عرضية ومسك عديد الوثائق وإعدادها مع
وجوب احرتام الخصوصيات اإلجرائية والشكلية لكل إجراء .وتختلف الواجبات ونسب األداء وااللتزامات باختالف النشاط االقتصادي وباختالف
الشكل القانوين الذي تتخذه املؤسسة والتي يرتتب عن عدم احرتامها أثا ًرا قانونية تتفاوت درجتها بحسب الحاالت وبحسب حجم املعامالت
والتي تصل يف عديد الحاالت إىل عقوبات سالبة للحرية إضافة إىل الخطايا كام تصل يف مراحل متقدمة إىل وضع مصالح األداءات يدها عىل
وسائل اإلنتاج والحسابات البنكية للمؤسسة ولصاحبها.
انجر عن عدم متكني باعثي املؤسسات من وثيقة متكنهم من معرفة ما يرتتب عن بعثهم ملشاريعهم من التزامات ارتكابهم عن غري قصد ودون
علمهم للعديد من املخالفات والجرائم الجبائية وتعرضهم إىل دفع الخطايا وعديد التتبعات ،وتندرج أهمية الحصول عىل هكذا وثيقة ضمن
مسألة النفاذ إىل العدالة لتعلقها مبعلومات أساسية يرتتب عن حجبها آثار قانونية ومادية متس من حق املطالبني بالرضيبة يف الدفاع عن
باألمر عدد  950لسنة  1992املؤرخ يف  18ماي/مايو 1992
 -53قانون عدد  69لسنة  2007مؤرخ يف  27ديسمرب  2007يتعلق بحفز املبادرة االقتصادية ونصوصه التطبيقية
 -54اإلصالح الجبايئ لجنة ضامنات املطالبني باألداء سنة 2014

مواقفهم ومواجهة إجراءات مصالح مراقبة األداءات التي تعمد إىل تغيري النظام الجبايئ لعديد األنشطة مبجرد تغيري تأويلها للقوانني خاصة وأن
القانون ال يحمل عليها واجب إعالم األشخاص الذين تتأثر وضعيتهم بهكذا إجراءات.
الحوافز واالمتيازات الجبائية

شكلت الحوافز الجبائية واملالية أحد أهم اآلليات للتشجيع عىل االستثامر والتي مثلت أداة الستقطاب الباعثني الجدد .واتخذت الحوافز
الجبائية شكل اإلعفاءات من دفع األداء وتوقيفه باإلضافة إىل تكفل الدولة مبساهامت الضامن االجتامعي وجز ًء من األجور كام اتخذت الحوافز
املالية شكل منح استثامر تتكفل مبقتضاها الدولة بنسبة من كلفة االستثامر ومنح استغالل تتجسم يف مبالغ مالية ترصفها الدولة إىل املنتفعني
بها مبجرد دخولهم يف مرحلة اإلنتاج ،وتتسم إجراءات الحصول عىل هذه االمتيازات بتشعب وتقلب يف اإلجراءات والتي يسند الترصف فيها إىل
لجان وهيئات تضم العديد من املتدخلني والتي ال تجتمع بالرضورة يف هيكل إداري موحد .يعرف مسار الحصول عىل الحوافز بانعدام الشفافية
من حيث عدم وضوح الرشوط والوثائق التي يتطلبها الحصول عليها باإلضافة إىل عدم تقيد اإلدارات واللجان املتعهدة بآجال النظر يف املطالب
التي تتعهد بها.
ولنئ شكلت رشوط الحصول عىل الحوافز موضوع النصوص القانونية املنظمة لها فإن تأويلها من طرف اإلدارة استنا ًدا إىل سلطتها التقديرية
أدى إىل ترتيب رشوط إضافية ال يحصل للمستثمر العلم بها إال من خالل االتصال املبارش باإلدارات املعنية والتي ال توفر أدلة معلوماتية متكن
من تسهيل نفاذ املنتفع إىل الحوافز .وقد نتج عن هذا الوضع تكبد العديد من الشبان لتكاليف غري متوقعة أدت بهم يف العديد من األحيان إىل
التخيل عىل االنتفاع بالحوافز وعن مشاريعهم.
المراقبة الجبائية

مينح القانون الجبايئ ملصالح الجباية سلطة مراقبة تطبيق القوانني الجبائية من خالل مراجعة الوضعيات الجبائية للمطالبني باألداء وتنفيذ
القرارات الناتجة عنها واستخالص األداء .وتدعم الدور الرقايب والتنفيذي ملصالح مراقبة األداءات منذ سنة  2011حيث تم رفع الرس البنيك ثم تم
تخفيف القيود التي صاحبت االطالع عىل الحسابات البنكية مع حذف الرقابة القضائية وذلك باالستغناء عنها تدريج ًيا باإلضافة اىل تدعيم عدة
صالحيات ميدانية كحق االطالع عىل عني املكان ومعاينة املخالفات وإمكانية حجز الوثائق والتي يرتتب عن تعطيلها وعدم االمتثال إليها العديد
من العقوبات ،وقد أخل هذا التطور بتوازن العالقة بني املطالبني باألداء ومصالح مراقبة األداءات باعتبار أن هذه الصالحيات مل تواكبها ضامنات
متكن من النفاذ إىل معاملة شفافة وعادلة تحمي املطالبني باألداء كتقييد اللجوء إليها برشوط موضوعية وشكلية أو إقرار إجراءات تظلم تحول
دون التعسف يف استعاملها.
ومن أشكال تدعيم صالحيات املراقبة الجبائية توجه الترشيع الجبايئ نحو التوسع يف استعامل القرائن من خالل متكني مصالح مراقبة األداءات
من االعتامد عليها يف إطار املراجعة الجبائية األولية 55بعد أن كان اللجوء إليها محصو ًرا يف املراجعة الجبائية املعمقة والتي تعترب أكرث أمانًا ملا
توفره من إمكانيات إخضاع أعامل إدارة مراقبة األداءات إىل مبدأ املواجهة ومتكني املطالبني باألداء من الدفاع عن أنفسهم من خالل االعرتاض
عىل نتائجها والتعليق عىل موقف مصالح مراقبة األداءات مام جعل من هذا التوسع يف االستناد إىل القرائن تراج ًعا عن الضامنات التي متنحها
املراجعة الجبائية املعمقة ،باإلضافة إىل ذلك فإن لجوء إدارة األداءات إىل القرائن اتسم باالنحياز وعدم املساواة من حيث استعاملها يف تعديل
وضعيات املطالبني باألداء يف اتجاه مطالبتهم بدفع أداءات ومعاليم إضافية وخطايا مالية ورفض استعاملها عندما تكون حج ًجا للمطالب باألداء
مبا يحرمه من االستفادة منها.
وقد أحاط املرشع التونيس مسار املراجعة الجبائية بعدة قواعد إجرائية وشكلية إال أن فاعليتها يف ضامن معاملة عادلة وشفافة والحد من
التعسف ضلت محدودة ملا كرسته من سلطة مطلقة لإلدارة وجمع ملهام متضاربة أدت إىل الهيمنة عىل أغلب مراحل النزاع الجبايئ آلت يف
بعض الوضعيات إىل حالة من تضارب املصالح ،وتفاقم تضارب املصالح من خالل ما تم إحداثه من لجان للصلح الجبايئ وحذف الصلح القضايئ
الذي كان يرشف عليه قاض لدى املحكمة االبتدائية .وأصبحت مصالح مراقبة األداء تقوم مبراجعة وضعية املطالب باألداء من جهة وترتأس
اللجان الصلحية وتديرها من جهة أخرى.
النفاذ إلى الحق في استرجاع األداء

اتسمت قوانني املالية الصادرة بعد  2011بالتوسع يف اقتطاع األداء من خالل الخصم من املورد استجابة لحاجيات الدولة املتزايدة إىل
املوارد لتمويل ميزانياتها مام أدى إىل حرمان العديد من املؤسسات من جزء هام من السيولة التي توفرها لهم أنشطتهم .وكنتيجة حتمية لهذا
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 - IIIالولوج إىل العدالة

التوجه برزت لدى العديد من املؤسسات فوائض يف األداءات جراء تضخم االقتطاعات التي أصبحت تفوق الرضائب واألداءات التي يتوجب
دفعها .ورغم تنظيم مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية لحق اسرتجاع فوائض األداء إال أن النفاذ إىل هذا الحق طبقًا ألحكامها بقي غري مضمون.
وتعود صعوبة النفاذ إىل حق اسرتجاع فائض األداء إىل عدة عوامل من بينها عدم إلزامية النصوص القانونية التي تنظم النفاذ إىل هذا الحق
والذي أدى إىل عدم احرتام مصالح مراقبة األداءات لآلجال املتعلقة بالبت يف مطالب املؤسسات وعدم الرد عليها يف العديد من الحاالت.
وبالرغم من أن مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية أقرت بحق املؤسسات واألفراد يف التوجه إىل القضاء من خالل رفع دعوى قضائية السرتجاع
فوائض األداء أو األداءات التي تم استخالصها بدون وجه حق مبجرد انقضاء ستني يوم بداية من تاريخ إيداع طلب االسرتجاع دون التوصل برد
مصالح مراقبة األداءات إال أن الواقع يشهد عزوفًا عن اللجوء إىل هذا الحق ،ويعود هذا العزوف إىل عدة أسباب منها عدم متكني املتقايض من
النفاذ إىل حقه يف االسرتجاع إال بعد صدور حكم نهايئ وبات والذي يتطلب الحصول عليه مدة تفوق األربع سنوات مع تكبد كلفة التقايض
طيلة هذه املدة.
نزاع االستخالص

يتكون اإلطار القانوين املنظم إلجراءات االستخالص يف املادة الجبائية من مجلة املحاسبة العمومية وبعض األحكام التي تضمنتها مجلة
الحقوق واإلجراءات الجبائية .وترشف االدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص عىل عملية استخالص األداء مبا يتضمنه من الجوانب
اإلدارية والقضائية والتنفيذية .تعطي املجلة مصالح االستخالص صالحيات واسعة تشمل قيامها بإجراءات االستخالص والتبليغ واإلعالم بواسطة
أعوانها دون الحاجة إىل اللجوء إىل عدول التنفيذ.
ويعرف مجال استخالص األداء حالة من انعدام التوازن بني الصالحيات الواسعة ملصالح وزارة املالية من جهة واملتقاضني من جهة أخرى مبا
يعيق النفاذ إىل العدالة يف هذا املجال ويجعل إمكانيات التوقي من تعسف اإلدارة ونتائج أخطائها محدودة ج ًدا ،ويتجىل ذلك من خالل
محدودية إجراءات توقيف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري وبطاقات اإللزام التي تصدرها مصالح األداءات ذلك أن قرارات توظيف األداء
تصبح قابلة للتنفيذ بعد مرور ستني يو ًما بداية من تاريخ تبليغها وذلك بتمكني قابض املالية من الرشوع يف إجراءات االستخالص بانتهاء األجل
املحدد ،وقد مكنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية املطالبني باألداء من إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري وذلك من خالل
تأمني مبلغ مايل لدى مؤسسة مالية أو من خالل دفع نسبة معينة من أصل األداء مبارشة لدى قابض املالية.
إال أن هذه الضامنة تبقى محدودة لعدة أسباب منها عدم تغطيتها لجميع أصناف األداء باعتبارها تستثني رصاحة الخصم من املورد والخطايا
املرتتبة عنه .56وحيث تعود أغلب املبالغ املتعلقة بالخصم من املورد إىل خالفات حول التكييف القانوين للمعامالت أو إىل أخطاء قانونية
ومادية تقرتفها االدارة يف تعليل قراراتها مام يجعل من املطالبني باألداء دون حامية قانونية طاملا أن القانون ال يتيح لهم إمكانية إيقاف تنفيذها.
ويعترب استثناؤها من إيقاف التنفيذ رغم اإلقرار بحق االعرتاض عليها يف األصل حالة من عدم التجانس بني األحكام الجبائية التي تضمنتها مجلة
الحقوق واإلجراءات الجبائية ،باإلضافة إىل ذلك تم الحد من فاعلية إجراءات إيقاف تنفيذ قرارات التوظيف اإلجباري من خالل تحديد مفعولها
يف الزمن وحرصه يف الطور االبتدايئ من النزاع يف أصل األداء مع متكني قابض املالية من استخالص مبلغ الضامن البنيك مبيض سنة تحتسب بداية
من تاريخ تبليغ قرار التوظيف اإلجباري.
ويؤدي الحد من فاعلية إجراءات إيقاف التنفيذ إىل استخالص مبالغ الضامن املايل قبل انتهاء املحاكم االبتدائية من البت يف الدعاوى املرفوعة
اعرتاضً ا عىل قرارات توظيف األداءات التي تصدرها مصالح مراقبة األداءات يف حقهم ،وينتج عن ذلك صعوبة اسرتجاع مبالغ الضامن بالنسبة
للمؤسسات واألشخاص الذين تصدر األحكام لفائدتهم باعتبارها تخضع لإلجراءات املتعلقة باسرتجاع األداء والتي تتطلب استصدار أحكام نهائية
وباتة يستغرق الحصول عليها سنوات عدة ،ويتم استخالص األداء يف عدة حاالت استنا ًدا إىل بطاقات إلزام يصدرها قابض املالية ألحكام مجلة
املحاسبة العمومية والتي تنظم إجراءات إصدارها واإلعالم بها وتنفيذها واالعرتاض عليها .ورغم ما ينص عليه الدستور التونيس الجديد يف فصله
عدد الفصل  104من تعميم التقايض عىل درجتني إال أنه فيام يتعلق ببطاقات اإللزام مل تواكب مجلة املحاسبة العمومية الدستور الجديد ذلك
رصا عىل محكمة االستئناف.
أن االعرتاض عليها بقي مقت ً
وقد استثنت مجلة املحاسبة العمومية رصاحة بطاقات اإللزام من إمكانية إيقاف تنفيذها من خالل ما نصت عليه يف فصلها عدد  35من أنه «ال
يجوز للمحاكم إيقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو ملؤسسة عمومية أو ملجموعة عمومية محلية أو التمديد فيها» ،ويف ظل استثناء
بطاقات اإللزام من إمكانية إيقاف تنفيذها تظل جدوى وفعالية إجراءات التقايض املتعلقة ببطاقات اإللزام محل تساؤل.
الفصل  52من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بعد تنقيحه مبقتىض الفصل  43ثالثا من القانون عدد  54لسنة  2013مؤرخ يف  30ديسمرب 2013
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االقتصادية من خالل القضاء

العقاري

إن العدالة االقتصادية ال
تتحقق إال بتمكين كل من
يرغب في الحصول على
ّ
معلومة تهمه أو حتى
لمجرد العلم من النفاذ
إلى المعلومة وخاصة
المعلومة المتعلقة
بالمجال االقتصادي وهو
ما حرصت المنظومة
التشريعية التونسية
على تحقيقه بعد 2011

عرفت تونس التسجيل العقاري بنظامه الجديد بعد انتصاب الحامية
الفرنسية بها ،فأحدث املجلس املختلط العقاري مبقتىض األمر املؤرخ يف 19
رمضان  1302املوافق ألول جويلية/يوليو  ،1885ثم أحدثت املحكمة العقارية
مبقتىض األمر العيل املؤرخ يف  19فيفري/فرباير  .1957وظلت املحكمـة العقارية
ومـن قبلها املجلس املختلط العقاري تطبق إىل جانب إجراءات التسجيل
العقاري االختياري إجراءات املسح العقاري الذي مل يصبح إجباريا إال منذ صدور
املرسوم عدد 3لسنة  1964املؤرخ يف  20فيفري/فرباير  1964املتعلق بالتسجيل
اإلجباري واملنقح واملتمم بالقانون عدد 28لسنة  1979املؤرخ يف  11ماي/مايو
 .1979وتلعب املحكمة العقارية دو ًرا رئيسيًا يف ماديت التسجيل العقاري وتحيني
الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود وذلك باالستعانة بديوان قيس األرايض
ورسم الخرائط الذي ينحرص دوره يف إنجاز األعامل وإعداد األمثلة الهندسية
لها وبإدارة الفنية املتعلقة بتحديد العقارات املطلوب تسـجيلها اختياريًا أو
إجباريًا وامللكية العقارية التي تختص بإقامة الرسوم العقارية املتولدة عن
أحكام التسجيل وحفظها وترسيم الحقوق الالحقة لحكم التسجيل وغري ذلك
مام يقتضيه التعامل عىل العقارات املسجلة .كام تم انشار القضاء العقاري يف
الجهات

 -IVتسهيالت الخدمات اإلدارية
تطوير الخدمات االلكرتونية والرقمية :األمر الحكومي عدد  3لسنة 2021
مؤرخ يف  6جانفي/يناير  2021واملتعلق بالبيانات العمومية.
الفصل األول :يهدف هذا األمر الحكومي إىل تنظيم عملية نرش البيانات
العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:
تعزيز مبادئ الشفافية واملساءلة،
دعم مشاركة العموم يف إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
تحديث اإلدارة وتحسني جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
املساهمة يف وضع اإلطار املالئم لدفع التنمية االقتصادية وخلق فرص
تشغيل إضافية خاصة من خالل تحفيز إحداث املؤسسات الناشئة التي
تعمل عىل تطوير استعامالت جديدة ومبتكرة باالعتامد عىل البيانات
العمومية.

 -Vالحق يف النفاذ إىل املعلومة
إن العدالة االقتصادية ال تتحقق إال بتمكني كل من يرغب يف الحصول
عىل معلومة ته ّمه أو حتى ملجرد العلم من النفاذ إىل املعلومة وخاصة املعلومة

55

54
الولوج الى العدالة في تونس :األطر واألشكاليات

املتعلقة باملجال االقتصادي وهو ما حرصت املنظومة الترشيعية التونسية عىل تحقيقه بعد  2011سواء من خالل اصدار املرسوم عدد 2011-41
املؤرخ يف  26ماي/مايو  2011يتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية ،ويف مرحلة موالية من خالل إصدار القانون األسايس عدد 24
لسنة  2016املؤرخ يف  22مارس  2016واملتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة والذي ألغى املرسوم عدد  41لسنة .2011
جاء الفصل األول من قانون  2016مك ّر ًسا للحق يف النفاذ إىل املعلومة من خالل بيانه للهدف من القانون« .يهدف هذا القانون إىل ضامن حق
كل شخص طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل املعلومة بغرض:
الحصول عىل املعلومة،
تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة ،وخاصة فيام يتعلق بالترصف يف املرفق العام،
تحسني جودة املرفق العمومي ودعم الثقة يف الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون،
دعم مشاركة العموم يف وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،

الغرض أو عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين مع اإلعالم بالبلوغ».
ويف صورة ت ّم رفض مطلب النفاذ إىل املعلومة ميكن للمعني باألمر أن يطعن يف قرار الرفض أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة طبقًا ملا جاء
يف الفصل  38من القانون األسايس عدد  22لسنة  2016والذي جاء فيه «تتوىل الهيئة بالخصوص:
البت يف الدعاوى املرفوعة لديها يف مجال النفاذ إىل املعلومة .وللغرض ميكنها عند االقتضاء القيام بالتحريات الالزمة عىل عني املكان
لدى الهيكل املعني ومبارشة جميع إجراءات التحقيق وسامع كل شخص ترى فائدة يف سامعه،
إعالم كل من الهياكل املعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،
نرش قراراتها مبوقع الواب الخاص بها،
متابعة االلتزام بإتاحة املعلومة مببادرة من الهيكل املعني بخصوص املعلومات املنصوص عليها بالفصول  6و 7و 8من هذا القانون
وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو عىل إثر تشكيات من الغري،

 -VIالهيئات الدستورية املستقلة

دعم البحث العلمي
رشع إىل «واجب نرش املعلومة مببادرة من الهيكل املعني»
أما الباب الثاين ،فقد ّ
خصصه امل ّ
اذ جاء بالفصل  6أنّه «يتعني عىل الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تنرش وتُحني وتضع عىل ذمة العموم بصفة دورية ويف شكل قابل
لالستعامل املعلومات التالية:
السياسات والربامج التي تهم العموم،
قامئة مفصلة يف الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات ّ التي يسلمها للمواطنني والوثائق الرضورية للحصول عليها والرشوط واآلجال
واإلجراءات واألطراف واملراحل املتعلقة بإسدائها،
النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية ّ املنظمة لنشاطه،
املهام املوكولة إليه وتنظيمه الهيكيل وعنوان مقره الرئييس ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها واالتصال بها وامليزانية املرصودة له
مفصلة،
املعلومات املتعلقة بربامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
قامئة اسمية ّ يف املكلفني بالنفاذ إىل املعلومة ،تتضمن البيانات املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل  32من هذا القانون إضافة إىل
عناوين بريدهم اإللكرتوين املهني،
قامئة الوثائق املتوفرة لديه إلكرتونيًا أو ورقيًا واملرتبطة بالخدمات التي يسديها واملوارد املرصودة لها،
رشوط منح الرتاخيص التي يسديها الهيكل،
الصفقات العمومية املربمجة واملصادق عىل ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها،
تقارير هيئات الرقابة طبقًا للمعايري املهنية الدولية،
االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنضامم إليها أو املصادقة عليها،
املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتامعية مبا يف ذلك نتائج وتقارير املسوحات اإلحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون
اإلحصاء،
كل معلومة تتعلق باملالية العمومية مبا يف ذلك املعطيات التفصيلية املتعلقة بامليزانية عىل املستوى املركزي والجهوي واملحيل
واملعطيات املتعلقة باملديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤرشات املالية العمومية،
املعلومات املتوفرة لديه حول الربامج والخدمات االجتامعية».
يف املقابل ولتوضيح آليات النفاذ إىل املعلومة وضح املرشع صلب الفصل  9أنّه:
«ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبًا كتابيًا يف النفاذ إىل املعلومة طبقًا لنموذج مطلب كتايب ُع ّد مسبقًا يضعه الهيكل
املعني عىل ذمة العموم مبوقع الواب أو عىل ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلني  10و 12من هذا القانون ،يتوىل
املكلف بالنفاذ تقديم املساعدة الالزمة لطالب النفاذ إىل املعلومة يف حالة العجز أو عدم القدرة عىل القراءة والكتابة أو كذلك عندما
يكون طالب النفاذ فاق ًدا لحاسة السمع والبرص .ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مبارشة لدى الهيكل املعني مقابل وصل يسلم وجوبًا يف
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أساسا بحقوق االنسان والحريات السياسية للهيئات مستقلة أدرجها
أسند دستور  2014يف بابه السادس جملة من االختصاصات املرتبطة ً
املؤسس صلب الدستور ،وعددها الخمس وهي:
126
هيئة االنتخابات الفصل
127
هيئة االتصال السمعي البرصي الفصل
128
هيئة حقوق اإلنسان الفصل
129
هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة الفصل
130
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الفصل
ويكمن الغرض األسايس لبعث هذه الهيئات يف كونها متثل ضامنات لعدم تغول السلطة التنفيذية من ناحية وكذلك رصد االخالالت
واإلشكاليات املطروحة عىل مستوى تحقيق منظومة الحقوق والحريات وضامن حق املواطنني يف املشاركة املجتمعية ،وقد أقر الفصل  125من
تلخيصا لهذا الدور بأن أكد ان دور الهيئات الدستورية يتمثل يف دعم الدميقراطية ،فال جدال إذن يف دور الهيئات الدستورية يف تركيز
الدستور
ً
وتعزيز حق املواطن يف الولوج إىل العدالة وذلك عىل أكرث من مستوى ،ميكن أن نتبينها من خالل األمثلة التالية:
اعترب الفصل  128من الدستور أن هيئة حقوق اإلنسان تراقب احرتام الحريات وحقوق اإلنسان ،وتعمل عىل تعزيزها ،وتقرتح ما تراه لتطوير
منظومة حقوق اإلنسان ،وت ُستشار وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها .تحقق الهيئة يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان لتسويتها
أو إحالتها عىل الجهات املعنية.
هذه الهيئة مل ترى النور بعد ومل يتم حتى سن القانون األسايس الخاص بها عىل الرغم من أهمية الدور املوكول لها يف دعم الحق يف الولوج إىل
العدالة .ولعل أحد اهم األسباب الكامنة وراء تجميد تشكيلها وإطالق يدها يف القيام بدورها هو الخشية السائدة لدى الحكومات املتعاقبة من
املهام الرقابية لهذه الهيئة عىل أوضاع السجون وظروف اإليقافات وكذلك دورها يف سن القوانني املتعلقة بالحقوق الفردية والعامة.
اعترب الفصل  130أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتوىل بدورها رصد حاالت الفساد يف القطاعني العام والخاص ،والتقيص فيها،
والتحقق منها ،وإحالتها عىل الجهات املعنية.
وهذه الهيئة وعىل الرغم من سن القانون املنظم لها (القانون  38لسنة  )2017والذي كان لألسف مخي ًبا لآلمال وأقل بكثري مام كان يضمنه لها
نص املرسوم عدد  120الذي سبقه فإنه مل يتم يشكيلها بعد وظلت موضوع مزايدات ومقايضات سياسية نظ ًرا لخطورة الدور املسند إليها.
هذا ويعترب دور هذه الهيئة شديد االتصاق بالحق يف الولوج إىل العدالة طاملا أن جميع املواطنني مدعوون بشدة إىل التبليغ عن حاالت الفساد
التي متس مقدراتهم من األموال العامة ومن املفروض أن يسند إىل من قام بالتبليغ منهم ضامنات الحامية ودالئل النجاعة يف الحفاظ عىل املال
العام.
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دراسة الحاالت

مالحظات مركز دعم:

هذا العمل لن يكتمل دون البحث يف أرض الواقع عن الصعوبات والعراقيل التي تحول دون مامرسات الحق يف الولوج إىل العدالة ،لذلك
قام فريق العمل مبركز دعم بالتنقل بني عدد من واليات الجمهورية التونسية لرصد البعض من القضايا ذات الصلة باملوضوع.
هذا وقد قام الفريق برصد قضايا كل من أهايل عني ذكارة من الشامل الغريب التونيس الذين يعانون من استنزاف املائدة املائية باملنطقة
وتلويثها ،ورشكة  Austria Tunisiaوما عانته من مشاكل يف مرحلة التأسيس مام أثر سلبًا عىل وضعية الرشكة قيد اإلنشاء ،وحالة املهندس
خصوصا وأن مجال عمله غري منظم بالقانون ،كذلك رصد املركز حالة تسليط عقوبة
الشاب هشام بوقرة الذي عاىن من البريوقراطية اإلدارية
ً
قاسية عىل شابني من أجل تهمة اللواط واملساحقة تطبيق الفصل  230من املجلة الجزائية ،وحالة السيدة لطيفة حسني وهي صحفية تونسية
ارتأت بعث مرشوع سياحي-فالحي متمثل يف دار ضيافة مبنطقة القنة من والية بن عروس ،وحالة السيد ماهر عبد الرحمن هو منتج تونيس
كان يف بداياته مذي ًعا باإلعالم العمومي ثم أنشأ رشكته  SPECTRUMالتي تتخصص يف اإلنتاج السيناميئ والسمعي البرصي واملرسحي يف
تونس ،وأخ ًريا حالة رشكة .intigo
بالرغم من االختالف التام بني الحاالت موضوع الرصد والدرس فإن املشرتكة بينها هو صعوبة الولوج إىل العدالة ومامرسة الحق دون قيد أو
رشط وبطريقة تحفظ لهم حقوقهم املكفولة بالدستور ،هذا وتجدون فيام ييل ملخصا لهذه الحاالت.

عني ذكارة
أساسا يف استنزاف املائدة املائية باملنطقة وتلويثها عن طريق القيام
معاناة أهايل عني ذكارة من الشامل الغريب التونيس واملتمثلة ً
بعمليات استخراجية من طرف صاحب مقطع وهو ما أدى لخراب بعض املساكن وترضر األعامل ،وتلوث مياه عني ذكارة والتي تعترب
رشيان الحياة ألهايل املنطقة ،وقد نتج عن هذا التلوث جفاف األرايض وتلوث املحاصيل واملاشية.
الصعوبات والعراقيل:

تقدم سكان املنطقة بشكاية تم التالعب بها من قبل السلطات األمنية ومامطلتها لفائدة صاحب املقطع ،وبالرغم من اكتفاء السكان مبواردهم
الذاتية البسيطة وعدم مطالبة الدولة بأي يشء من حقوقها التنموية ،يتم مع ذلك التضييق عليهم من أصحاب رؤوس األموال ،يف تغاض واضح
من الدولة ،بل ومساندة لهذه التجاوزات عىل املستوى القضايئ واإلداري.

مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

تكريس الولوج للعدالة االقتصادية ال يجب أن يعني بالرضورة سحق الحق يف الحياة وال يجب أن يحرم املواطنني من حقهم يف أن يلجؤوا لقضاء
مستقل يسمح لهم بتفعيل حقهم يف املحاكمة العادلة من ذلك الحق يف الدفاع واملواجهة.

:SIS
 SISهي عالمة تجارية رائدة يف مجال تقييم املطابقة وتقييم سالمة املعدات واملرافق والهياكل موجودة يف والية تطاوين .يتمحور نظام SIS
حول نشاطني:
أوال :الخبرة الفنية والتحكم
ثانيا :الفحص التقني
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الصعوبات والعراقيل:

ومنه تكون إمكانيات الولوج اىل القضاء واملحاكم ضعيفة.

من أبرز املشاكل اإلدارية نجد منع الرشكة من التمتع باالمتيازات التي كرسها قانون االستثامر ،ويعود هذا املشكل إىل عدم وجود تأويل
موحد للقوانني بني مختلف اإلدارات ،أيضً ا متظهرت الجهوية يف التعامل مع املستثمر إذ مل يقدر عىل االستفادة من دعم الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي ألنه والعامل ليسوا من أهايل الجهة.

مالحظات مركز دعم

تجاوزت املشاكل الجانب اإلداري لتمتد للجانب القضايئ إذ تم اتهام صاحب الرشكة بعدم خالص خصم املوارد وكان مهدد بالسجن بالرغم من
أنه قد قام بالدفع.
مالحظات مركز دعم:

أصل لدى األشخاص،
ضعف الخدمات اإلدارية التي تتعامل مع امللفات بصفة شخصية وذاتية تؤدي إىل تأصيل مبدأ الجهويات املكرس ً
هذا املنحى الشخيص الذي يتخذه درس امللفات يؤكد عىل ضعف الخدمات الرقمية لالدارة إذ تتميز هذه األخرية مبوضوعيتها ،إىل جانب هذا
يحرم مثل هذا التعامل مع املستثمر من العدالة االقتصادية والجبائية واملالية .إذ أن اإلدارة بذلك تكون قد ميزت واستثنت أينام مل مييز ومل
يستثني القانون ،وتسلب املؤسسة االقتصادية الحوافز واالمتيازات املوفرة لها بحكم القانون ،ويؤدي هذا إىل العدول عن املبادرة االقتصادية.

الوضعية الحالية للقضاء يف عالقة بتجربة هذه الرشكة طرحت تحديات جمة فيام يخص إجراءات رفع الدعوى وقيامها وسريها ،تتميز
اإلجراءات القضائية ببطئها وهو ما يتعارض مع الحاجة الدامئة للرسعة يف امليدان االقتصادي رغم وجود دوائر تجارية مختصة وبالتايل قضاء
مختص.
أخ ًريا فان الجمع الواقعي بني البطيء القضايئ والتعقيد اإلداري هو عائق للمبادرة االقتصادية ،وعليه فان الرشكة واجهت مشاكل تكيف بكونها
عراقيل يف الولوج إىل القضاء وإىل العدالة االقتصادية.

األقليات الجنسية الفصل :230
يتمثل اإلشكال يف تسليط عقوبة قاسية عىل شابني من أجل تهمة اللواط واملساحقة تطبيق الفصل  230من املجلة الجزائية املتعلق بجرمية
اللواط واملساحقة.

:Step
هشام بوقرة هو مهندس تونيس باألساس تطور خالل مشواره املهني ليصبح اليوم مستثم ًرا يف امليدان الصناعي وله مشاريع يف العديد من املدن.
 STEPهي إحدى رشكاته التي تتخصص يف االتصاالت ومن أكرب الرشكات املصدرة يف افريقيا.

الصعوبات والعراقيل:

الصعوبات والعراقيل:

يف ظل إنكار املتهمني وباالعتامد فقط عىل شكلهم وعىل اعرتافات سلبت منهم تم تحويل وجهة القضية ،وخرق اإلجراءات الشكلية
للتتبع من طرف باحث البداية وإغفال ذلك من طرف املحكمة ،وكالعادة تطرح هنا مسألة الفحص الرشجي الذي يعترب أمم ًيا وسيلة من وسائل
التعذيب ،خاصة يف ظل رفض املعني باألمر إجرائه .كام تطرح مسألة متطيط القانون وخاصة العبارات والفصول الفضفاضة منها واستعاملها عىل
املقاس وحسب االحتياجات عىل األقليات.

تعرضت الرشكة لعراقيل إدارية وقضائية:

مالحظات مركز دعم:

العراقيل اإلدارية :التضخم يف القوانني الذي يكبل النظام القانوين التونيس ويف صعوبة التطبيق ،ذلك أن االدارة ال تزال رهن نصوص قدمية غري
متامشية ومتطلبات العرص.

هذه التجاوزات القانونية والقضائية باألساس تحد من الحق يف الولوج الفعال إىل القضاء والذي يكرس للحقوق والحريات املكرسة يف
الدستور واملعاهدات املصادق عليها ،وهو األمر الذي أدى اىل تسليط عقوبة مشددة عىل املتهمني ،كام متتد التجاوزات لتشوب اإلجراءات
الشكلية والتي رغم أنها ال تؤثر عىل األصل ظاهريًا فإنها متثل خط ًرا عىل مبدأ املحاكمة العادلة خاصة إذا كان إقرار املتهم نتيجة إكراه وعنف

العراقيل القضائية :طول فرتة التقايض والتي ال تتامىش مع التواريخ املوجودة يف بعث املؤسسات ،باإلضافة إىل كرثة القضايا وقلة عدد القضاة
مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان
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كام هو األمر يف قضية الحال .كام أن متطيط النصوص الجزائية الذي يحكمها مبدأ التأويل الضيق للقانون واملتفرع أساس عن مبدأ رشعية
الجرائم والعقوبات املكرس يف نصوص أعىل درجة من الفصل  230من املجلة الجزائية.

دار الحبايب
لطيفة حسني هي صحفية تونسية ارتأت بعث مرشوع سياحي/فالحي متمثل يف دار ضيافة مبنطقة القنة املجاورة ملنطقتي املرناق وأوذنة
أسمتها «دارالحبايب»

الصعوبات والعراقيل:

عانت الرشكة فور احتكاكها واإلدارة نتيجة اكتساح الرشكات األجنبية للسوق التونسية خاصة منها الرتكية وذلك بصفة غري قانونية ،فقد
أساسا يف تونس وبالتايل فهي ال تدفع
فرضت عليها كل التعقيدات اإلدارية املعهودة بينام تنشط رشكات أجنبية دون أن يكون لها وجود قانوين ً
الرضائب وتسدي خدمات انتاجية بينام تدفع رشكات اإلنتاج التونسية رضائب كبرية.
كام تواجه رشكات اإلنتاج عامة ترسانة من القوانني الغريبة عىل غرار طلب وضع رضيبة القيمة املضافة عىل الفواتري حتى تلك التي تعنى
مبشاريع مخصصة للتصدير ،وهو ما ال يكرسه القانون هذا إىل جانب الرقابة املكثفة والرضائب املتضخمة عىل معدات العمل التي أدت والزالت
إىل افالس العديد من املؤسسات.
الصعوبات والعراقيل:

فمثل رفضت االدارة ملف املرشوع بحجة تخلف السيدة لطيفة
املشاكل اإلدارية :كان أبرزها هي كرثة املطالب وطول املدة للرد عليهاً ،
عن تضمني ورقة تثبت أن األرض املستعملة ليست سقوية ،املشكل أن استخراج تلك الورقة استدعى تقديم العديد من املطالب يف العديد من
االدارات اذ أن وقت الحصول عىل رد للمطلب يرتاوح بني شهرين وأربعة أشهر خاصة وأن اإلدارات تغلق أبوابها متا ًما وبدون استثناءات غال ًبا
أساسا منذ  5سنوات عىل األقل.
خالل العطل ،لكن تبني يف األخري بعد مقابلتها لوزير الفالحة أن األرض مل تعد سقوية ً
مالحظات مركز دعم:

األمر ال يتعلق فقط بطول االجراءات وكرثة األوراق اإلدارية املطلوبة بل يف الجدوى منها .يف هذا املثال البيانات اإلدارية مل تكن ُمحينة
مال وجه ًدا من حيث املبدأ غري رضوريني الكتشاف املشكل وحله ،هذه العراقيل هي من عوامل العزوف عن االستثامر وعن
واستغرق األمر ً
املبادرة االقتصادية.

:SPECTRUM

أما بالنسبة للمشاكل ذات الصبغة القضائية فيطرح الفيديو مسألة تنازع االختصاص بني القضاء والهيئة التعديلية  HAICAوالذي يحدث أن
ينكر كل منهام اختصاصه األمر الذي يساهم يف تعميق الهوة بني الفاعلني االقتصاديني عمليًا وهم يف هذه الحالة رشكات اإلنتاج وبني سلط
الرقابة البعدية.
مالحظات مركز دعم:

التمييز الجبايئ املسلط عىل الرشكات التونسية دون األجنبية والرضائب عىل املعدات تطرح تساؤالت حول ادارة الجباية وتنظيمها خصص
أن املبادرة االقتصادية صعبة يف ظل هذه القوانني.
مختصا وموجو ًدا هو اآلخر مثقل مسألة تنازع االختصاص.
أيضً ا الولوج إىل القضاء للمرة االوىل حيث أن القضاء يكون
ً

:Intigo
رشكة نقل باألساس تقدم نوعني من الخدمات:

ماهر عبد الرحامن هو منتج تونيس كان يف بداياته مذيعا باإلعالم العمومي يف تونس كام درس يف معهد الصحافة وعلوم االخبار اىل
جانب دراسته للعلوم السياسية يف املرحلة الثالثة .اشتغل يف إحدى أكرب رشكات اإلنتاج يف العامل وأنتج أفال ًما كثرية .أنشأ رشكته SPECTRUM
التي تتخصص يف اإلنتاج السيناميئ والسمعي البرصي واملرسحي يف تونس.

مركز دمع التحول ادلميقراطي وحقوق الانسان

أول :نقل األشخاص ويكمن االختالف عن باقي الرشكات يف أن الوسيلة هي الدراجات النارية.
ً
ثان ًيا :نقل األشياء وتقرتب يف هذا من عديد الرشكات التي تسبقها ،كذلك تستعمل تقنيات حديثة تخول للمستخدم معرفة مكانه ومكان السائق
وتسمح له من خالل التطبيقة أن يعرف السعر مسبقًا.
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التوصيات
رضورة الترسيع بإرساء املحكمة الدستورية
رضورة إرساء األربع هيئات الدستورية املستقلة باعتبار أن هناك هيئة وحيدة تم ارساؤها وهي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
دعم استقاللية القضاء من خالل الترسيع بإصدار القانون املتعلق بالنظام األسايس للقضاة
تطوير هيكلة القضاء العديل من خالل رقمنته حتى يتم الحد من تراكم القضايا وبطئ البت فيها
تطوير القضاء اإلداري يف اتجاه استكامل هيكلة القضاء اإلداري كام وردت يف الفصل  116من الدستور
الترسيع بإصدار مجلة القضاء اإلداري حتى يتم تجاوز النقائص املتعلقة بالولوج اىل القضاء اإلداري
الحرص عىل متابعة تنفيذ الهياكل العمومية لألحكام الصادرة عن القضاء اإلداري
تبني وتفعيل عدالة قريبة من املواطن من النفاذ أكرث إىل املنظومة العدلية

الصعوبات والعراقيل:

متتيع ضعاف الحال بإعانة عدلية ومالية مالمئة لحاجياتهم

الصعوبات والعراقيل التي تعرضت لها رشكة « « Intigoأثناء إنجاز املرشوع.

معرفة القانون متاحة ومتوفرة لكل مستعميل مرفق العدالة وللمتقاضني

مشاكل إدارية تطورت بعد ذلك ،إىل مشاكل قضائية .ومن أوىل املشاكل التي تعرض لها املرشوع معارضة سيارات األجرة «التاكيس» بنقاباتها
لهم خوفًا من املنافسة ،ووصلت هذه املشاكل إىل حد العنف والسحل واملضايقات يف الطريق ،كام وكذلك مشكلة البريوقراطية وتعقيد
اإلجراءات اإلدارية كذلك التعرض لبعض املشاكل مع الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة النقل ،ومتثلت الصعوبة األكرب يف هذا اإلطار يف عدم
معرفة الهيكل املسؤول عن حل هاته املشاكل.

اإلرساع بإرساء الهيئة الدستورية املتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

مالحظات مركز دعم:

اصدار النصوص القانونية املحفزة عىل االستثامر كقانون الرصف

هذا التداخل اإلداري وعجز االدارة نفسها عن تحديد اختصاصها يخلق ضمو ًرا يف ارادة املستثمر أو صاحب املبادرة ،أيضً ا غياب الدولة يف
عالقة بتحقيق العدالة االقتصادية يؤدي اىل نقابات تحتكر السوق ،يف تناف تام والدور العادي والطبيعي للنقابات التي تضطلع بدور اجتامعي
باألساس،وترفض مبدأ املنافسة الحرة بل وتقمعه بالعنف.

تطوير جودة الخدمات اإلدارية
دعم هيئة النفاذ اىل املعلومة حتى تتمكن من القيام باملهام املوكولة لها بكل نجاعة

إرساء منظومة جبائية داعمة للمبادرات االقتصادية الشابة
شفافية اإلجراءات املتبعة مع أصحاب املبادرات االقتصادية
تدعيم حقوق املطالب باألداء لتشجيعه عىل املبادرات االقتصادية
رضورة الكف عن تغيري املنظومة الجبائية بصورة رسيعة (كل سنة) بنا من شأنه أن يهدد األمان القانوين للمستثمر
إسناد مسألة تشخيص علل املنظومة الجبائية إىل طرف حقوقي محايد ليدير حوارا تشارك ًيا حول املنظومة الجبائية ميكن من
إعداد تصور يرتكز عىل أسس حقوقية وقانونية تراعي مقومات النفاذ إىل العدالة مبا يتالءم مع األحكام الدستورية واملعاهدات
واملعايري الدولية التي التزمت الدولة التونسية باحرتامها ومالمئة ترشيعاتها معها.
تخصيص جهة مستقلة بسلطة التتبع واإلحالة للقضاة وسن قانون يف الغرض لضامن دور محايد ومستقل للمجلس األعىل للقضاة
بغرض رفع يد السلطة التنفيذية عنه لتمكينه من إنصاف املتقاضني من تجاوزات القضاة.
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