
'
ER

تقرير

النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة
دراسة لإلجراءات المتبعة لدى بعض المحاكم

بالنظر إلى األحكام الدستورية المتعّلقة بالحق في محاكمة عادلة 



© املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية )DRI( . جميع الحقوق محفوظة.
 ُيشجع نشر هذه الوثيقة لغاية غير تجارية شرط ذكر املنظمة )DRI( كمصدر ومدها بنسخة مترجمة بلغات أخرى.

املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حررت نسخة بالفرنسية.

بدعم من :



النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة
دراسة لإلجراءات المتبعة لدى بعض المحاكم
 بالنظر إلى األحكام الدستورية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة

تقريــــر



4

النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة

الفهرس

ملخص

مقدمة

1. الحق في اللجوء إلى القاضي
1.1 حق اللجوء إلى القاضي ألول مرة

3.1 اللجوء الفعال إلى القضاء

2.1 الحق في الّطعن

1.1.1 اللجوء إلى المحكمة اإلدارية

1.3.1 اإلعانة القضائية

1.2.1 قرارات المحكمة اإلدارية

3.2.1 قرارات دائرة المحاسبات

5.2.1 قرارات المحكمة الدستورية

2.2.1 قرارات مجلس المنافسة

4.2.1 قرارات دائرة الزجر المالي

أوال: الطعن باالستئناف

أوال: الطعن باالستئناف

ثانيا: الطعن بالتعقيب

ثانيا: الطعن بالتعقيب

ثالثا: طرق الّطعن األخرى

ثالثا: طرق الطعن األخرى

2.1.1 اللجوء إلى مجلس المنافسة

2.3.1 األجل المعقول

3.1.1 اللجوء إلى المحكمة الدستورية

3.3.1 الحق في تنفيذ األحكام

6
8
11
11

16

14

11

17

14

15

16

15

15

14

15

14

15

14

15

12

18

13

19



الفهرس

5

النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة

3. حقوق الدفاع

2. الحق في قضاء مستقل و محايد

1.3 مبدأ المواجهة 

2.3 العلنية

3.3 التعليل

1.2 استقالل المحاكم

2.2 حياد المحاكم

1.1.2 المحكمة اإلدارية

1.2.2 الحياد الذاتي

2.1.2 مجلس المنافسة

2.2.2 الحياد الموضوعي

4.1.2 دائرة الزجر المالي

3.1.2 دائرة المحاسبات 

5.1.2 المحكمة الدستورية  

27

22

27
29
30

22

24

22

24

22

25

23
23

23



ملخــص

6

I
النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة

يكّرس دستور 27 جانفي 2014، صراحة، الحّق في محاكمة عادلة. 

في هذا الّتقرير، ستتّم دراسة اإلجراءات املّتبعة أمام املحكمة اإلدارّية و مجلس املنافسة و دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي و املحكمة 
الّدستورّية، للّتثّبت إن كانت تضمن الحّق في محاكمة عادلة، كما كّرسه الّدستور.

تي تّمت دراستها مطابق بصفة عاّمة ملقتضيات الحّق في محاكمة عادلة. لكّن تعقيدات االزدواجّية القضائّية 
ّ
I. إّن الولوج ألّول مّرة للمحاكم ال

)جهاز عدلي و جهاز إداري( في تونس تجعل من الّصعب أحيانا تحديد القا�ضي املختّص، و هو ما يعّد مساسا من الحّق في محاكمة عادلة.

عن في األحكام الّصادرة عن املحاكم موضوع دراستنا مضمون، بصفة عاّمة، و ال يطرح من هذه الّناحية 
ّ
جاه، الحّق في الط

ّ
II. في نفس االت

إشكاال مع الحّق في محاكمة عادلة.

تي تسمح، مثال، للمحكمة اإلدارّية بإصدار أحكام ابتدائّيا و نهائّيا، خاّصة في ماّدة توقيف الّتنفيذ، يمكن أن تطرح إشكاالت 
ّ
لكّن الّنصوص ال

دستورّية. 

ور االبتدائي، بمعّدل خمس سنوات تقريبا. كما 
ّ
III. في خصوص الولوج الفعلي إلى القضاء، تصدر األحكام عن املحكمة اإلدارّية، في الط

ور االبتدائي يمكن أن يمتّد أيضا على عّدة سنوات. و هي بالّتأكيد آجال طويلة جّدا و غير معقولة مّما يجعلها تتعارض مع 
ّ
زاع في الط

ّ
أّن الن

مقتضيات الحّق في محاكمة عادلة.  

زاعات من املفيد دراستها.
ّ
و يكمن الحّل في انتداب املزيد من القضاة و كتبة املحاكم. لكن هناك حلول أخرى من شأنها الّتقليص في حجم الن

جاه إضفاء مزيد من الّنجاعة عليها إلجبارها على 
ّ
وات العمومّية في ات

ّ
لكن من ناحية أخرى، من املفيد إعادة الّتفكير في آلّيات الّتنفيذ ضّد الذ

ذين يرفضون الّتنفيذ...(.
ّ
تنفيذ قرارات القضاء )الغرامات الّتهديدّية مثال أو تسليط عقوبات جزائّية ضّد املسؤولين اإلدارّيين ال

ق بالحياد املوضوعي لبعض املحاكم: هناك أّوال 
ّ
تي تّمت دراستها من مشاكل جدّية، خاّصة فيما يتعل

ّ
IV. تشكو استقاللّية بعض املحاكم ال

ذي أجرى الّتحقيق في املفاوضة. هذا املأخذ يهّم عديد املحاكم املدروسة: املحكمة اإلدارّية و مجلس املنافسة 
ّ
مسألة حضور عضو املحكمة ال

يهّم مجلس  و  املحكمة.  بحياد  يعتبر فيه مساس  أن  يمكن  ذي 
ّ
ال الّتلقائي  الّتعّهد  ثّم هناك مشكل  املالي.  الّزجر  دائرة  و  املحاسبات  دائرة  و 

املنافسة و دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي. 

ه لم يقع األخذ بكّل مقتضيات مبدأ املواجهة: من املنتظر تحقيق تطّور حّتى 
ّ
V. في خصوص حقوق الّدفاع، يظهر من اإلجراءات املدروسة أن

تستجيب هذه االجراءات بشكل تاّم ملقتضيات الحّق في محاكمة عادلة.

تي يثيرها القا�ضي من تلقاء نفسه.
ّ
ففي خصوص املحكمة اإلدارّية، يمكن أن تشمل املواجهة املطاعن ال
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ملخص

املبدأ و مبدأ  بين هذا  الّتوفيق  قة بسّر األعمال و كيفّية 
ّ
املتعل الوثائق  في رفض إحالة  الّنظر  املفيد  املنافسة، من  أّما في خصوص مجلس 

املواجهة.

ق بالّتحقيق و على ملحوظات مندوب 
ّ
الع على الّتقرير املتعل

ّ
كما أّن االجراءات لدى دائرة املحاسبات يجب أن تسمح للمحاسب العمومي باالط

الحكومة.

تي تّم الّدفع لديها بعدم 
ّ
تي تمارسها املحكمة الّدستورّية يجب أن تترك مجاال للمواجهة أمام محكمة األصل ال

ّ
حقة ال

ّ
أخيرا، إجراءات الّرقابة الال

الّدستورّية.

كما تعرف قاعدة العلنّية عّدة هنات في مختلف االجراءات املدروسة. بعض هذه الهنات يمكن تبريرها و البعض اآلخر ال. في خصوص هذه 
ل املشّرع لجعل الّنصوص املنطبقة في هذا املجال متوافقة مع مقتضيات الحّق في محاكمة عادلة.

ّ
األخيرة، يستحسن تدخ

لة في الواقع، فإّن الّنصوص تالزم أحيانا الّصمت في خصوص 
ّ
تي تّمت دراستها معل

ّ
ال أخيرا، إذا كانت القرارات الّصادرة عن جميع املحاكم 

غرة بتكريس واجب تعليل األحكام بشكل صريح. 
ّ
ل املشّرع لسد هذه الث

ّ
واجب الّتعليل. لذا، من املفيد أن يتدخ
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I
النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة

1. الحّق في محاكمة عادلة جزء من القانون الوضعي الّتون�ضي. وهو من املفاهيم األكثر استعماال في دستور 27 جانفي 2014. يمكن أن نرصد 
على األقّل ثالثة فصول تشير إليه. أّوال، الفصل 108 فقرة أولى من الّدستور ينّص على أّن: “ لكّل شخص الحّق في محاكمة عادلة في أجل 
ه: “ ... يمنع إحداث محاكم استثنائّية أو سّن إجراءات استثنائّية من 

ّ
معقول...”. ثّم إّن الفصل 110 فقرة أولى من نفس الّدستور ينّص على أن

شأنها املساس بمبادئ املحاكمة العادلة”. أخيرا، يعطي الّدستور تطبيقا خاّصا لتكريس الحّق في محاكمة عادلة في املاّدة الجزائّية. إذ ينّص 
الفصل 27 منه على أّن “ املّتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الّدفاع في أطوار الّتتّبع و املحاكمة”.

ال نستغرب هذا الّتأكيد على تكريس الحّق في محاكمة عادلة من دستور جديد يروم تأسيس نظام ليبرالي و ديمقراطي. فالحّق في محاكمة 
ل اليوم املعيار الّرئي�ضي لدولة القانون.   

ّ
عادلة باعتباره عامال لدمقرطة االجراءات، يشك

تي انضّمت إليها تونس.
ّ
2. إضافة إلى النّص الّدستوري، فإّن الحّق في محاكمة عادلة مكّرس في العديد من املواثيق الّدولّية ال

ذي ينّص الفصل 14 منه على “ أّن جميع أفراد 
ّ
ق بالحقوق املدنّية و الّسياسّية املؤّرخ في 16 ديسمبر 1966 و ال

ّ
أّوال، هناك العهد الّدولي املتعل

الّدول األطراف متساوون أمام املحاكم و الّدوائر القضائّية و كّل شخص له الحّق بأن تسمع دعواه بكّل عدل و إنصاف و بصفة علنّية من 
ذي 

ّ
سمة باستقالل الّرأي و الّتجّرد...”. و القانون عدد 30 لسنة 1968 املؤّرخ في 29 نوفمبر 1968 هو ال

ّ
طرف محكمة لها أهلّية الّنظر و مت

ذي له قّوة ملزمة في بالدنا2.
ّ
ص في انضمام تونس لهذا العهد1 ال

ّ
رخ

ص القانون عدد 64 لسنة 1982 املؤّرخ في 6 
ّ

عوب املؤّرخ في 27 جوان 1981. و قد رخ
ّ

ثانيا، هناك امليثاق االفريقي لحقوق االنسان و الش
ذي نّص فصله الّسابع فقرة أولى على أّن “لكّل شخص الحّق في سماع دعواه. و يشمل هذا الحّق: 

ّ
أوت 1982 في انضمام تونس لهذا امليثاق3 ال

فاقّيات و القوانين 
ّ
أ. الحّق في القيام لدى املحاكم الوطنّية املختّصة ضّد أّي عمل فيه مساس بحقوقه األساسّية املعترف بها واملضمونة باالت

راتيب و األعراف الّنافذة؛
ّ
و الت

ب. الحّق في قرينة البراءة إلى حين إدانته من طرف محكمة مختّصة؛
ج. الحّق في الّدفاع، بما في ذلك االستعانة بمحام من اختياره؛

ه “من واجب الّدول األطراف في 
ّ
د. الحّق في أن تفصل قضّيته في أجل معقول من قبل محكمة محايدة”4. و يضيف الفصل 26 من امليثاق أن

هذا امليثاق ضمان استقاللّية املحاكم...”5.

التزاما سياسّيا   
ّ
إال أّن هذا اإلعالن ليس  1948. األكيد  10 ديسمبر  في  املؤّرخ  العالمي لحقوق اإلنسان  إلى اإلعالن  ثالثا، تجدر اإلشارة 

ق 
ّ
املتعل اإلجرائي  القانون  في  األسا�ضي  النّص  بمثابة  يعتبر  فهو  ذلك  مع  و  تحقيقه.  إلى  الجميع  يرنو  أعلى  مثال  أو  القيمة،  حيث  من 

1 الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 51 املؤّرخ في 29 نوفمبر- 3 ديسمبر 1968، ص. 1477.

ق بالحقوق املدنّية و الّسياسّية، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 79 املؤّرخ في 6 ديسمبر 1983، ص.4253.
ّ
ق بنشر امليثاق الّدولي املتعل

ّ
رة بمقت�ضى األمر عدد 1098 لسنة 1983 املؤّرخ في 21 نوفمبر 1983 املتعل

ّ
2 تّم نشر هذا العهد بصفة متأخ

3 الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 54 املؤّرخ في 10 – 13 أوت 1982، ص.1817.

مة الّدولّية للّتقرير عن الّديمقراطّية.
ّ
4 ترجمة املنظ

مة الّدولّية للّتقرير عن الّديمقراطّية.
ّ
5 ترجمة املنظ
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الع على 
ّ
الّسياسّية. و يكفي االط املدنّية و  بالحقوق  ق 

ّ
املتعل الّدولي  للعهد  املباشر  بحماية الحقوق و الحرّيات األساسّية6. و هو املصدر 

بذلك7. لالقتناع  األخير  هذا  توطئة 

ذي تحميه 
ّ
3. من هنا ينبغي أن نالحظ أّن الحّق في محاكمة عادلة له، في القانون الّتون�ضي، صبغة الحّق األسا�ضي. فهذا األخير يعني الحّق ال

قواعد دستورّية أو دولّية8.  

4. لكن، ال نجد في الّدستور أو في املعاهدات الّدولّية تعريفا دقيقا ملفهوم املحاكمة العادلة. في الّتجارب املقارنة، عادت مهّمة تحديد هذا 
مة األمم املّتحدة و فقه قضاء املحكمة األوربّية لحقوق اإلنسان(. حيث 

ّ
املفهوم إلى فقه القضاء )فقه قضاء لجنة حقوق اإلنسان الّتابعة ملنظ

نجد أّن املحاكمة العادلة مفهوم عاّم جّدا يشمل جميع مكّونات القضاء الجّيدة. بعبارة أخرى، ترتبط بمفهوم املحاكمة العادلة فكرة ضمان 
تي تهدف، في قضّية معّينة، إلى تحقيق قضاء جّيد. 

ّ
قضاء جّيد. بهذا تحيل املحاكمة العادلة إلى جملة الّضمانات األساسّية ال

لكن يطرح الّسؤال حول مفهوم القضاء الجّيد. يبّين فقه القضاء املشار إليه أعاله أّن الحّق في محاكمة عادلة يظهر من خالل ضمانات يمكن 
ق الّنقطة األخيرة بتنفيذ حكم 

ّ
انية بالّضمانات اإلجرائّية، و تتعل

ّ
جوء إلى القضاء، و الث

ّ
ق بضمان الحّق في الل

ّ
تجميعها في ثالث نقاط: األولى تتعل

القا�ضي.

د الّدستور الّتون�ضي الجديد املؤّرخ في 27 جانفي 2014 هذا الّتحليل. ففصله 108 يضمن حّق الّتقا�ضي، و كذلك حّق الّتقا�ضي على 
ّ

و يؤك
جوء إلى القضاء، 

ّ
ف املشّرع بتسهيل الل

ّ
درجتين. كما نّص نفس الفصل على حّق كّل شخص في أن يقع البّت في قضّيته في أجل معقول، و كل

111 على واجب تنفيذ األحكام. أّما الحّق في قاض مستقّل  و ذلك خاّصة بتوفير اإلعانة القضائّية إلى األشخاص املعوزين. و نّص الفصل 
ل في سير القضاء. و يمكن ربط جميع الّضمانات اإلجرائّية بحقوق الّدفاع املضمونة بالفصل 

ّ
ذي يمنع كّل تدخ

ّ
فيستنتج من الفصل 109 ال

ل علنّية الجلسات و الّتصريح بالحكم أحد مظاهر هذه األخيرة.
ّ
108 فقرة 2. و تمث

يمكن أن نالحظ أّن الحّق في محاكمة عادلة مكّرس بجميع مكّوناته في الّدستور. وتأثير القانون املقارن واضح. و األعمال الّتحضيرّية تعترف 
ه عند صياغة مشروع الباب الخامس 

ّ
جنة الّتأسيسّية للقضاء العدلي و اإلداري و املالي و الّدستوري9 رجوع املؤسسين أن

ّ
به. و يبّين تقرير الل

ق بالّسلطة القضائّية، رجع املؤّسسون إلى أعمال مختلفة، وخاّصة التقارير الصادرة عما يعرف بلجنة البندقّية الّتابعة 
ّ
من الّدستور املتعل

ملجلس أوروبا. من ناحية أخرى، وجب قراءة الفصل 108 فقرة 1 أخيرا من الّدستور على أّن: “املتقاضين متساوون أمام القضاء”، فيجب أن 
د في جملته األولى على مفهوم 

ّ
ذي يؤك

ّ
ق بالحقوق املدنّية و الّسياسّية، املذكور سابقا، و ال

ّ
نواجهه بالفصل 14 فقرة 1 من العهد الّدولي املتعل

املساواة بين الجميع أمام املحاكم10.

قة باملحاكمة العادلة في 
ّ
5. وقع تصّور  مجال تطبيق الحّق في محاكمة عادلة وقع تصّوره بشكل واسع في الّدستور. إذ نجد الفصول املتعل

ذي يحمل عنوان “القضاء العدلي و اإلداري و املالي”. مّما يعني أّن الحّق في 
ّ
الّدستور نجدها في مقّدمة القسم األّول من الباب الخامس، و ال

محاكمة عادلة يجب أن ينطبق، على األقّل، على املحاكم املنتمية إلى األجهزة املذكورة.

يبّين القانون املقارن أّن نموذج املحاكمة العادلة، بما يتضّمنه من قيم تضمن قضاء جّيدا، أصبح نموذجا كونّيا. و على هذا األساس، فهو 
ح أن ينطبق على جميع املحاكم. وهو ينطبق بالفعل على املحاكم الوطنّية )بما في ذلك املحكمة الّدستورّية(، كما ينطبق على املحاكم 

ّ
مرش

مة الّتجارة العاملّية، مثال(. بل يهّم أيضا هيئات غير قضائّية، كالهيئات 
ّ
زاعات الّتابع ملنظ

ّ
الّدولّية )املحكمة الجزائّية الّدولّية أو هيكل فّض الن

ة، إذا مارست وظيفة زجرّية.
ّ
املستقل

6. سيقع التطرق في الّتقرير الحالي إلى  اإلجراءات املّتبعة أمام بعض املحاكم الوطنّية بمقتضيات الحّق في محاكمة عادلة إلبراز األحكام 
تي تكون بذلك مخالفة للّدستور.

ّ
تي ال تحترم هذا الحّق و ال

ّ
القانونّية ال

Serge Guinchard, Monique Bandrac, Xavier Lagarde et Mélina Douchy, Droit processuel. Droit commun du procès, Précis Dalloz, Droit privé, 1ère éd., 2001, n° 216, p.268 6

ص من اليأس و البؤس ال 
ّ
ذي ينعم بحقوقه املدنّية و الّسياسّية و املتخل

ّ
ذي يهدف له اإلنسان الحّر ال

ّ
الثة، إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما يلي:”و اعترافا منها بأّن املثل األعلى ال

ّ
ق بالحقوق املدنّية والّسياسّية، في فقرتها الث

ّ
7 تشير توطئة العهد الّدولي املتعل

تي تسمح لكّل فرد أن يتمّتع بحقوقه االقتصادّية و االجتماعّية و الثقافّية و كذلك بحقوقه املدنّية و الّسياسّية”.
ّ
روف ال

ّ
 إذا تهّيئت الظ

ّ
يمكن تحقيقه وفق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إال

Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, Précis Dalloz, Droit public/Science politique, 16ème éd., 2014, n° 1218, p. 878 8

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final_4.pdf 9

د أّن صفة “عادلة” في عبارة “محاكمة عادلة” ال يعني تجاوز القانون باسم مبادئ عليا للعدالة، و لكّنه يحيل فقط إلى فكرة الّتوازن. و هكذا فإّن املحاكمة العادلة هي املحاكمة املتوازنة بين جميع أطرافها.
ّ

10 مفهوم املساواة يؤك

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/rapport_final/rapport_final_4.pdf
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مقدمة

أمام مجلس  أيضا  لكن  و  اإلدارّية11،  املحكمة  أمام  أي  العاّم،  اإلداري  القضاء  أمام  املّتبعة  تلك  زاعّية. 
ّ
الن اإلدارّية  اإلجراءات  أّوال  سندرس 

شاط. إّن الّصبغة القضائّية ملجلس املنافسة ال شّك فيها. 
ّ
هور و الن

ّ
ل حالّيا املحكمة اإلدارّية املتخّصصة األهّم من حيث الظ

ّ
ذي يمث

ّ
املنافسة ال

ه “ 
ّ
ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار12 على أن

ّ
ينّص الفصل 11 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 املؤّرخ في 15 سبتمبر 2015 املتعل

ة باملنافسة. من ناحية أخرى، سنحت الفرصة للمجلس الّدستوري، 
ّ
قة باملمارسات املخل

ّ
ر في الّدعاوى املتعل

ّ
يختّص مجلس املنافسة بالنظ

د انطالقا من أحكام ال تختلف عن تلك الّنافذة حالّيا، ممارسة مجلس املنافسة لوظيفة قضائّية13.
ّ

ه في 2011، أن يؤك
ّ
ذي وقع حل

ّ
ال

سننظر ثانيا في اإلجراءات املّتبعة أمام املحاكم املالّية أي دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي14. الّصبغة القضائّية لهاتين املحكمتين ال شّك 
سبة للّدولة و الجماعات 

ّ
بالن ق بتنظيم دائرة املحاسبات على أّن هذه األخيرة “ تعتبر 

ّ
1968 املتعل 8 مارس  4 من قانون  فيها. ينّص الفصل 

املحلّية و املؤّسسات العمومّية اإلدارّية الهيئة العليا ملراقبة مالّيتها و تملك لهذا الغرض سلطة قضائّية...”.

و  الّدولة  إزاء  ترتكب  تي 
ّ
ال الّتصّرف  أخطاء  بتحديد  ق 

ّ
املتعل  1985 20 جويلية  قانون  6 من  الفصل  ينّص  املالي،  الّزجر  دائرة  خصوص  في   

املؤّسسات العمومّية اإلدارّية و الجماعات العمومّية املحلّية و املشاريع العمومّية و ضبط العقوبات املنطبقة عليها و بإحداث دائرة الّزجر 
ه “ أحدثت محكمة أطلق عليها اسم دائرة الّزجر املالي و لها صالحية محاكمة مرتكبي أخطاء الّتصّرف...”.

ّ
املالي، على أن

يهتّم الّتقرير، في األخير، باإلجراءات أمام املحكمة الّدستورّية. حسب الفصل 1 من القانون األسا�ضي عدد 50 لسنة 2015 املؤّرخ في 3 ديسمبر 
ق باملحكمة الّدستورّية، هذه األخيرة “ هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوّية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي 

ّ
2015 و املتعل

ل املحكمة الّدستورّية جهازا قضائّيا قائما بذاته. 
ّ
وللحقوق والحرّيات”. و تشك

زاع اإلداري أو املالي أو الّدستوري هو نزاع عمومي. و لهذا الّسبب سيتناول هذا الّتقرير في نفس الوقت االجراءات أمام املحكمة 
ّ
لكن كّل من الن

اإلدارّية ذات االختصاص العاّم )املحكمة اإلدارّية(، و أمام محكمة إدارّية متخّصصة )مجلس املنافسة(، و االجراءات أمام دائرة املحاسبات 
و دائرة الّزجر املالي و كالهما محكمتان مالّيتان، و كذلك االجراءات أمام املحكمة الّدستورّية.

7. للّنظر في مدى استجابة االجراءات املشار إليها أعاله ملقتضيات الحّق في محاكمة عادلة، سنجابه هذه االجراءات بمختلف مكّونات هذا 
جوء إلى قاض 

ّ
ن من الل

ّ
ن من تحقيق لجوء املتقاضين إلى القا�ضي، ثّم إن كانت تمك

ّ
الحّق. لذا، سنتحّقق أّوال إن كانت االجراءات املعنّية تمك

جّيد، أي قاض مستقّل و محايد، و أخيرا إن كانت هذه االجراءات تحترم حقوق الّدفاع.

11 ينّص الفصل 116 من دستور 27 جانفي 2014 على تنظيم جديد للقضاء اإلداري. حسب هذا الفصل، “ يتكّون القضاء اإلداري من محكمة إدارّية عليا و محاكم إدارّية استئنافّية و محاكم إدارّية ابتدائّية”.

12 الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 77 - 78 املؤّرخ في 25 و 29 سبتمبر 2015، ص.2772 و ما بعدها.

 ،2005 19 جويلية  57 املؤّرخ في  ق باملنافسة و األسعار، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 
ّ
1991 املتعل 29 جويلية  1991 املؤّرخ في  64 لسنة  ق بتنقيح و إتمام القانون عدد 

ّ
2005 للمجلس الّدستوري بخصوص مشروع قانون يتعل  – 18 13 الّرأي عدد 

ص.1863.
فافّية، و تق�ضي في حسابات 

ّ
رعّية و الّنجاعة و الش

ّ
14 املهاّم الّراجعة حالّيا لدائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي سيعهد بها في املستقبل ملحكمة املحاسبات.حسب الفصل 117 من الّدستور، هذه األخيرة “ تختّص بمراقبة حسن الّتصّرف في املال العام وفقا ملبادئ الش

قة به...”.
ّ
املحاسبين العمومّيين، و تقّيم طرق الّتصّرف و تزجر األخطاء املتعل
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عن. و سواء كان ألّول 
ّ
ذي يتواصل إلى حين استنفاذ طرق الط

ّ
جوء املستمّر ال

ّ
جوء ألّول مّرة إلى القا�ضي، و كذلك حّق الل

ّ
هذا الحّق يشمل حّق الل

جوء إلى القا�ضي ال يجب أن يكون حّقا مجّردا، بل حّقا ملموسا و فّعاال. بعبارة أخرى، ال يكفي 
ّ

مّرة أو بمناسبة ممارسة وسيلة طعن، فإّن حّق الل
أن يوجد الحّق في الّتقا�ضي بصفة شكلّية، بل يجب أن تكون ممارسته ممكنة بصفة فعلّية. 

ي ألّول مّرة
جوء إىل القا�ض

ّ
1.1 حّق الل

تي تعنينا في هذا الّتقرير موكول إلى سلطات سياسّية أو إدارّية أو قضائّية، معّينة بالّصفة. بحيث أّن حّقهم في 
ّ
إّن القيام أمام بعض املحاكم ال

جوء إلى القا�ضي ألّول مّرة، و ذلك 
ّ

م، بطريقة بسيطة، مسألة الل
ّ
ذي نظ

ّ
جوء إلى املحكمة املتعّهدة ال يطرح فعال، باعتبار أّن القانون هو ال

ّ
الل

تي تق�ضي في حسابات املحاسبين 
ّ
تي يحّق لها القيام أمام القا�ضي املعنّي. هذا األمر يهّم أّوال دائرة املحاسبات ال

ّ
بوضع قائمة حصرّية لألطراف ال

ذين عليهم، بمقت�ضى القانون، عرض 
ّ
ف باملالّية، بحسابات بعض املحاسبين العمومّيين ال

ّ
تي تتعّهد مبدئّيا من قبل الوزير املكل

ّ
العمومّيين و ال

حساباتهم سنوّيا على الّدائرة. كما يمكن أن تتعّهد هذه األخيرة، في بعض األحيان، من قبل وزراء أو هياكل عمومّية أخرى، بل و يمكن أن تتعّهد 
تي يمكن أن تتعّهد عن طريق رئيس البرملان أو رئيس الحكومة أو وزير املالّية أو عن طريق كّل وزير 

ّ
تلقائّيا. هذا األمر يهّم أيضا دائرة الّزجر املالي ال

ذين هم تحت سلطتهم أو إشرافهم، و أخيرا عن طريق الّرئيس األّول لدائرة املحاسبات. هذا األمر يهّم أخيرا 
ّ
سبة لألفعال املنسوبة لألعوان ال

ّ
بالن

املحكمة الّدستورّية عندما تتعّهد في إطار الّرقابة الّسابقة للّدستورّية. في إطار الّرقابة الّسابقة، تختّص املحكمة الّدستورّية بمراقبة دستورّية: 
عب؛ مشاريع قوانين تعديل 

ّ
مشاريع القوانين املصادق عليها بطلب من رئيس الجمهورّية أو رئيس الحكومة أو ثالثين عضوا بمجلس نّواب الش

تي يعرضها عليه رئيس الجمهورّية قبل ختم مشروع قانون املوافقة عليها؛ 
ّ
عب؛ املعاهدات ال

ّ
تي يعرضها عليه رئيس مجلس نّواب الش

ّ
الّدستور ال

ذي يعرضه عليه رئيس املجلس. 
ّ
عب ال

ّ
الّنظام الّداخلي ملجلس نّواب الش

 املحكمة اإلدارّية و مجلس املنافسة و املحكمة 
ّ
جوء إلى القا�ضي ألّول مّرة، على ضوء الحّق في محاكمة عادلة، لن يهّم إال

ّ
لهذا، فإّن دراسة الل

حقة للّدستورّية.  
ّ
الّدستورّية في إطار الّرقابة الال

جوء إىل المحكمة اإلدارّية
ّ
1.1.1 الل

ف على مسألتين: اختصاص القا�ضي اإلداري و قبول الّدعاوى املرفوعة لديه. 
ّ
جوء إلى القضاء اإلداري العاّم يتوق

ّ
الل

اختصاص املحكمة اإلدارّية، كما تصّوره املشّرع، من أوسع ما يكون. فحسب الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 املؤّرخ في 1 جوان 
2014 هو اآلخر  27 جانفي  زاعات اإلدارّية”15. يكّرس دستور 

ّ
الن بالّنظر في “ جميع  ق باملحكمة اإلدارّية، هذه األخيرة مختّصة 

ّ
1972 و املتعل

ذي ينّص على أّن “ القضاء اإلداري يختّص بالّنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها و في 
ّ
االختصاص العام للقا�ضي اإلداري في فصله 116 فقرة أولى ال

زاعات اإلدارّية”16.
ّ
الن

ه مطابق بشكل كبير ملقتضيات املحاكمة 
ّ
شريع الّتون�ضي، و بهذا يمكن القول إن

ّ
جوء إلى القا�ضي اإلداري مضمون في الت

ّ
من هذه الّناحية، الل

قة باالزدواجّية القضائّية )جهاز عدلي و جهاز إداري( في تونس و عدم احترام كتل االختصاص العدلي يجعل من 
ّ
العادلة. لكّن الّتعقيدات املتعل

تي يسند فيها نّص خاّص إلى محكمة أخرى اختصاص الّنظر في نزاع له صبغة إدارّية.
ّ
ق باملحكمة اإلدارّية يستثني الفرضّية ال

ّ
15 الفصل 2 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ق باختصاص املحاكم اإلدارّية االبتدائّية في مشروع 
ّ
فة بصياغة الباب املتعل

ّ
جنة الفرعّية الّتابعة للمحكمة اإلدارّية و املكل

ّ
16 هذا الحكم ال يمنع من إحداث كتل اختصاص عدلي. هذه القراءة الواقعّية للحكم املذكور أعاله من الفصل 116 من الّدستور كّرستها الل

ة القضاء اإلداري.
ّ
مجل
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جوء إلى القضاء ألّول مّرة، و بالّتالي بالحّق في محاكمة عادلة، 
ّ

ل مساسا بحّق الل
ّ
الّصعب أحيانا تحديد القا�ضي املختّص في كّل نزاع، وهو ما يشك

جوء إلى القضاء”17. 
ّ

مة الّتقرير عن الّديمقراطّية بعنوان:” اختصاص القضاء اإلداري في تونس، على محّك الحّق في الل
ّ
كما بّينه تقرير سابق ملنظ

ال يكفي أن يكون القا�ضي اإلداري مختّصا لينظر في أصل القضّية. بل يجب أيضا أن تكون الّدعوى املرفوعة أمام املحكمة املختّصة مقبولة. 
ر فيه األهلّية و املصلحة في القيام لدى القضاء18 و أن يقع 

ّ
هناك شروط تخّص املّدعي و أخرى تخّص الّدعوى نفسها. املّدعي يجب أن تتوف

كلّية املنصوص عليها بالقانون20. يجب أن ترفع 
ّ

سبة للّدعوى، فيجب أن ترفع بواسطة عريضة وفق القواعد الش
ّ
تمثيله بشكل صحيح19. أّما بالن

شر أو اإلعالم بالقرار املطعون فيه21. و بفوات هذا األجل يصبح القرار نهائّيا و يسقط 
ّ
هرين املواليين لتاريخ الن

ّ
دعوى تجاوز الّسلطة في ظرف الش

ذي نّقح القانون عدد 40 لسنة 1972 
ّ
حّق املّدعي في القيام. منذ صدور القانون األسا�ضي عدد 39 لسنة 1996 املؤّرخ في 3 جوان 1996 و ال

 
ّ

ه لم يعد شرطا لقبول دعوى تجاوز الّسلطة، إال
ّ
ق باملحكمة اإلدارّية، لم يعد املطلب املسّبق وجوبّيا22، أي أن

ّ
املؤّرخ في 1 جوان 1972 و املتعل

إذا كانت الّدعوى موّجهة ضّد أمر ذي صبغة ترتيبّية23.

جوء إلى القا�ضي؟ 
ّ

ل عوائق قانونّية أمام الل
ّ
تي وضعها املشّرع لقبول الّدعاوى تمث

ّ
روط ال

ّ
هل يمكن القول إّن الش

تي نجدها في جميع اإلجراءات و في جميع األنظمة القانونّية تتالئم مع الحّق 
ّ
جوء إلى القا�ضي و ال

ّ
تي تحّد فعال من حّق الل

ّ
روط ال

ّ
هذا الّنوع من الش

جوء إلى املحاكم24.
ّ

في محاكمة عادلة، ألّن مقتضيات األمن القانوني و حسن سير القضاء تبّررها. إّنها حدود ال تمّس من جوهر الحّق في الل

في املقابل، عدم قبول القا�ضي اإلداري لدعاوى تجاوز الّسلطة املرفوعة ضّد األعمال الّداخلّية )قرارات إدارّية ذات مفعول قانوني محدود( أو 
جوء إلى القا�ضي25.

ّ
بعض األعمال اإلدارّية غير الّتقريرّية )اآلراء، الّتوصيات...( يمكن اعتباره غير متالئم مع الحّق في الل

جوء إىل مجلس المنافسة
ّ
2.1.1 الل

ة باملنافسة26. لذا، منطقّيا، يكون 
ّ
قة باملمارسات املخل

ّ
يعتبر مجلس املنافسة محكمة إدارّية متخّصصة. و هو مختّص بالّنظر في الّدعاوى املتعل

ذين يمكنهم القيام لدى 
ّ
جوء إلى مجلس املنافسة مخّصصا لألطراف املعنّية بهذا الّنوع من املمارسات. وقد وّسع املشّرع  في قائمة األطراف ال

ّ
الل

ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار، املذكور سابقا، ترفع الّدعاوى 
ّ
املجلس. فحسب الفصل 15 فقرة 1 من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

مات الّدفاع عن 
ّ
مات املهنّية و الّنقابّية و من منظ

ّ
ف بالّتجارة و من املنشآت االقتصادّية و من املنظ

ّ
لدى مجلس املنافسة من طرف الوزير املكل

سبة ملحكمة متخّصصة، قائمة 
ّ
ل، بالن

ّ
املستهلك و من غرف الّتجارة و الّصناعة و من الهيئات الّتعديلّية و من الجماعات املحلّية و هو ما يشك

ذين يمكنهم ممارسة حّقهم في الّتقا�ضي لديها27.
ّ
ال بأس بها من املّدعين ال

 أن تسّهل الولوج إلى مجلس املنافسة. و هو ما يكّرسه الفصل 15 فقرة 5 من قانون 15 سبتمبر 
ّ
إّن الّصبغة االختيارّية إلنابة املحامي ال يمكنها إال

ذي ينّص على أّن “ العرائض ترفع إلى رئيس مجلس املنافسة من قبل املعني 
ّ
ق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار، املذكور سابقا، ال

ّ
2015 املتعل

باألمر أو عن طريق محام مباشرة لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ”.  

.http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/01/DRI-Rapport-Acce%CC%80s_justice_administrative.pdf  :مة الّتقرير عن الّديمقراطّية
ّ
ر على موقع منظ

ّ
17 الّتقرير باللغة الفرنسية متوف

ق باملحكمة اإلدارّية على أّن “ القيام بدعوى تجاوز الّسلطة يقبل من طرف كل من يثبت أّن له مصلحة مادّية كانت أو معنوّية في إلغاء مقّرر ما”.
ّ
18 ينّص الفصل 6 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ور االبتدائي.
ّ
19 الفصل 35 فقرة أولى في آخرها من قانون 1 جوان 1972 املذكور أعاله، ينّص على أن “ تعفى من إنابة املحامي دعاوى تجاوز الّسلطة” في الط

قة بدعوى 
ّ
لبات و تكون مصحوبة باملؤّيدات. و ترفق العريضة املتعل

ّ
20 ينّص الفصل 36 من قانون 1 جوان 1972 املذكور أعاله على ما يلي: “ تحتوي عريضة الّدعوى على اسم و لقب و مقّر كّل واحد من األطراف و على عرض موجز للوقائع و على املستندات و الط

تجاوز الّسلطة بنسخة من املقّرر املطعون فيه و بالوثيقة املثبتة لتاريخ توجيه املطلب املسّبق إلى اإلدارة في صورة حصول هذا الّتوجيه”.
ق باملحكمة اإلدارّية.

ّ
21 الفصل 37 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ق باملحكمة اإلدارّية.
ّ
22 الفصل 37 فقرة 2 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

رتيبّية بواسطة محام لدى الّتعقيب و يكون املطلب املسّبق وجوبّيا...”.
ّ
قة باألوامر ذات الّصبغة الت

ّ
23 الفصل 35 فقرة أخيرة من قانون 1 جوان 1972 املذكور سابقا: “و تقّدم دعاوى تجاوز الّسلطة املتعل

ه ليست له صبغة تقنّية. في املقابل، الّدعوى هي إمكانّية للقيام أمام القضاء وفق شروط معّينة.
ّ
جوء إلى القضاء، فال يمكن إذن ربطه بشروط ألن

ّ
نهم الّدولة من الل

ّ
تي تضمن للمتقاضين أن تمك

ّ
24 الحّق في القا�ضي هو من حقوق اإلنسان ال

مة الّتقرير عن الّديمقراطّية: 
ّ
ر على موقع منظ

ّ
جوء إلى القضاء. الّتقرير باللغة الفرنسية متوف

ّ
مة الّدولّية للّتقرير عن الّديمقراطّية عنوانه: “ اختصاص القضاء اإلداري في تونس على محّك الحّق في الل

ّ
25 لقد سبق التوّسع في هذه الّنقطة في تقرير سابق للمنظ

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/01/DRI-Rapport-Acce%CC%80s_justice_administrative.pdf
ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار، املذكور سابقا.

ّ
26 هذه املمارسات ضبطها الفصل 5 من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

27 باإلضافة إلى ذلك يسمح نفس الفصل في فقرته الثانية ملجلس املنافسة بأن يتعهد تلقائيا بالنظر في املمارسات املخلة باملنافسة في السوق. ويعتبر التعهد التلقائي غريبا نوعا ما عن االختصاص الكالسيكي للمحاكم إال أنه مرتبط بظهور وتطور إجراءات ذات 

ن الحق في التعهد التلقائي 
ّ

مارس بصفة ناجعة إال إذا أمكن للهيئة املكلفة التعهد تلقائيا دون انتظار قيام اإلدارة أو الفاعلين االقتصاديين. وبعبارة أخرى ُيمك
ُ
صبغة خصوصية، خاصة لدى الهيئات التعديلية لألسواق ال سيما وأن وظيفة التعديل ال يمكن أن ت

من التعديل الفعلي للمنظومة.

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/01/DRI-Rapport-Acce%CC%80s_justice_administrative.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/01/DRI-Rapport-Acce%CC%80s_justice_administrative.pdf
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جوء إىل المحكمة الّدستورّية
ّ
3.1.1 الل

عند ممارسة وظيفتها القضائّية28، تتعّهد املحكمة الّدستورّية إّما في إطار الّرقابة القبلّية للّدستورّية و إّما في إطار الّرقابة البعدّية.

جوء ألّول مّرة إلى املحكمة الّدستورّية على ضوء الحّق في محاكمة عادلة، سنقتصر على الّنظر 
ّ

كما تّمت اإلشارة إليه أعاله، في إطار دراسة الل
في هذا الّنوع األخير من الّرقابة.

زاع، من قبل أحد 
ّ
في إطار الّرقابة البعدّية، تتعّهد املحكمة الّدستورّية بإحالة من املحاكم، إثر الّدفع بعدم دستورّية القانون املنطبق على الن

 بطريقة غير مباشرة تبعا ملا يمكن تسميته “باملسألة الّتوقيفّية 
ّ
أطراف القضّية. األطراف ال يمكنهم إذن القيام لدى املحكمة الّدستورّية إال

تي أثير الّدفع بعدم الّدستورّية 
ّ
ق باملحكمة الّدستورّية، يجب على املحكمة ال

ّ
الّدستورّية”. حسب الفصل 56 من قانون 3 ديسمبر 2015 املتعل

أمامها أن تحيله إلى املحكمة الّدستورّية، إذ ليس لديها سلطة تقديرّية في هذا املجال. و اليقبل قرار اإلحالة أّي طعن.

بعدم  الّدفع  احترام  في مدى  بالّتثّبت  فة 
ّ
الّدستورّية مكل أو عّدة لجان لدى املحكمة  القانون على إحداث لجنة  59 من نفس  الفصل  ينّص 

ل فرزا للعرائض املوّجهة 
ّ
جان يشك

ّ
ذي يطرح هو ما إذا كان هذا الّنوع من الل

ّ
كلّية و اإلجرائّية املطلوبة. الّسؤال ال

ّ
الّدستورّية للمقتضيات الش

جوء إلى القضاء؟
ّ

للمحكمة الّدستورّية مخالفا للحّق في الل

جان املحدثة لدى املحكمة الّدستورّية ليس لها سلطة تقريرّية في خصوص مآل العرائض املوّجهة للمحكمة. فدورها يقتصر على 
ّ

أّوال، هذه الل
كلّية و اإلجرائّية )الفصل 59 فقرة 2(. إّن املحكمة، باألغلبّية املطلقة ألعضائها، 

ّ
الّتثّبت من العرائض و إبداء رأي حول قبولها من الّناحيتين الش

ل األمر في فرز باملعنى الّدقيق للكلمة، حّتى و إن لم نستبعد عملّيا تبّني 
ّ
تي تبّت في الّنهاية في قبولّية العرائض. من الّناحية الّتقنّية، ال يتمث

ّ
هي ال

جان املذكورة سلطة فرز فعلّية. 
ّ

جان دون فحص حقيقّي، بسبب العدد املرتفع للعرائض، و هو ما يؤّدي إلى إعطاء الل
ّ

أعضاء املحكمة ملواقف الل

ثانيا، فرز الّدعاوى باملعنى الّصحيح للكلمة معتمد في عّدة محاكم دستورّية في العالم29. يجب الّتأكيد على أّن الفرز معتمد ملنع االكتظاظ في 
املحاكم و تمكينها من العمل في ظروف طّيبة من أجل قضاء دستورّي جّيد. بهذا يصبح الفرز شرطا لقضاء جّيد و بالّتالي ملحاكمة عادلة. أمام 
ل سببا غير مبّرر 

ّ
محكمة في قيمة املحكمة الّدستورّية، ال يمكن أن نقبل بصدور قرارات بالّرفض بسبب عدم قبول العريضة. و هو ما قد يشك

ق باملحكمة الّدستورّية 
ّ
في مضيعة الوقت و الجهد. لذلك يمكن أن نعتبر أّن غياب آلّية لفرز الّدفوعات بعدم الّدستورّية في القانون املتعل

جوء إلى القضاء، ألّن هذا األمر من شأنه إغراق املحكمة املذكورة بدعاوى غير جدّية و بأن يتسّبب لها 
ّ

الّتونسّية فيه مساس محتمل بالحّق في الل
ر بالّضرورة في معالجة الّدعاوى الجدّية.

ّ
في إضاعة الوقت، و هو ما يؤث

يمكن أن نشير إلى غياب إجراء يسمح لألفراد بالقيام مباشرة لدى املحكمة في حال املساس بحقوقهم و حرّياتهم األساسّية، على غرار ما هو 
ذي استبعد هذه 

ّ
جوء إلى القضاء. لكن زيادة على أّن الّدستور الّتون�ضي هو ال

ّ
ل حّدا من حّق الل

ّ
معمول به في إسبانيا أو أملانيا، و هو ما يشك

الفرضّية30، فإّن العديد من أنظمة القضاء الّدستوري31 ال تعتمد هذا النوع من الدعاوى .

جوء إلى القضاء. 
ّ

على كّل حال، الّتنظيم الحالي للقضاء الّدستوري في تونس مر�ضّي، من زاوية الحّق في الل

جوء إلى القضاء ألّول مّرة، موضوع الّتقرير الحالي، يعتبر بصفة عاّمة مطابقا ملقتضيات الحّق في محاكمة عادلة.
ّ

حّق الل
قة باالزدواجّية القضائّية )جهاز عدلي و جهاز إداري( في تونس و عدم احترام كتل االختصاص العدلي يجعل من الّصعب 

ّ
لكّن الّتعقيدات املتعل

جوء إلى القضاء ألّول مّرة، و بالّتالي بالحّق في محاكمة عادلة. 
ّ

ل مساسا بحّق الل
ّ
أحيانا تحديد القا�ضي املختّص في كّل نزاع، وهو ما يشك

عب و البّت في استمرار الحالة االستثنائّية من عدمه و فّض نزاعات 
ّ

غور في منصب رئيس الجمهورّية و يمين رئيس الجمهورّية في صورة حّل مجلس نّواب الش
ّ

لة في إعفاء رئيس الجمهورّية و معاينة الش
ّ
28 لن نتناول الوظائف الّسياسّية للمحكمة الّدستورّية و املتمث

االختصاص بين رئيس الجمهورّية و رئيس الحكومة.
29 في أملانيا و في إسبانيا، في خصوص قبول الّدعاوى الفردّية من أجل خرق حّق أسا�ضي. في إيطاليا و في فرنسا، في خصوص قبول املسألة الّتوقيفّية للّدستورّية.

30 تّمت مناقشة املسألة أثناء أشغال املجلس الوطني الّتأسي�ضي، لكن تّم استبعادها من قبل أغلب األعضاء.

را. لكّن فرنسا تعتبر استثناءا في أوروبا في مجال رقابة الّدستورّية.
ّ

31 في فرنسا مثال، هذه الّدعوى ال توجد. املسألة األّولّية للّدستورّية لم يقع تكريسها سوى مؤخ

خاتمــة
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ي الّطعن
2.1 الحّق �ض

جوء إلى القضاء من 
ّ

ور االبتدائي، يتواصل الحّق في الل
ّ
عن هو طريقة أخرى لتسمية الحّق في القا�ضي. فبعد البّت في القضّية في الط

ّ
الحّق في الط

تي جاء بها الفصل 
ّ
فتة لإلنتباه ال

ّ
عن. و قد أصبح للحّق في الّتقا�ضي االستئنافي قيمة دستورّية. و هذا من األمور الجديدة الال

ّ
خالل الحّق في الط

ذي ينّص على أّن “القانون يضمن الّتقا�ضي على درجتين”.
ّ
108 فقرة 3 من دستور 27 جانفي 2014 ال

1.2.1 قرارات المحكمة اإلدارّية

أّوال: الّطعن باالستئناف
للمحكمة اإلدارّية  قابلة لإلستئناف. االختصاص االستئنافي  أّنها  أي  الّدرجة،  ابتدائّية  تكون  تي تصدر عن املحكمة اإلدارّية 

ّ
ال أغلب األحكام 

عن باالستئناف لدى الّدوائر 
ّ
ذي يتضّمن قائمة في األحكام القابلة للط

ّ
منصوص عليه في الفصل 19 من قانون 1 جوان 1972، املذكور سابقا، ال

االستئنافّية. حسب هذا الفصل، “تختّص الّدوائر االستئنافّية بالّنظر...في استئناف األحكام الّصادرة عن الّدوائر االبتدائّية باملحكمة اإلدارّية 
و األحكام الّصادرة عن رؤساء هذه الّدوائر...”، كما تختّص بالّنظر “في استئناف األذون و األحكام االستعجالّية الّصادرة في املاّدة اإلدارّية”. 

لكن، بالّتمحيص في قانون أّول جوان 1972 في مجمله، يمكن أن نتبّين أّن بعض األحكام تصدر ابتدائّيا و نهائّيا، أي دون إمكانّية لإلستئناف. 
فالفصل 41 من قانون أّول جوان 1972 ينّص على أّن القرارات الّصادرة في ماّدة توقيف الّتنفيذ أو تأجيل الّتنفيذ ال تقبل أّي وجه من أوجه 
الّدوائر  رؤساء  عن  الّصادرة  االستعجالّية  األذون  أّن  على  ينّص  القانون  نفس  من   85 الفصل  إّن  ثّم  إذن.  االستئناف  ذلك  في  بما  عن، 

ّ
الط

االستئنافّية غير قابلة لإلستئناف.

جوء إلى القضاء. لكن، يمكن 
ّ

عن باإلستئناف غير متالئمة مع الحّق الّدستوري في الل
ّ
تي تستبعد الط

ّ
يمكن القول، ألّول وهلة، أّن هذه األحكام ال

أن نقّدر أّن الحّق في ممارسة طعن ليست له قيمة مطلقة و يجب أن يتفاعل مع مقتضيات أخرى، كالّسعي إلى تحقيق نجاعة األحكام أو مدى 
تي أصدرت الحكم اإلبتدائي. 

ّ
بيعة الخاّصة للمحكمة ال

ّ
قيمة القضّية أو الط

ثانيا: الّطعن بالّتعقيب
عون املوّجهة ضّد 

ّ
ق باملحكمة اإلدارّية على أّن “الّدوائر الّتعقيبّية تختّص بالّنظر في الط

ّ
ينّص الفصل 21 )ثالثا( من قانون 1 جوان 1972 املتعل

األحكام الّنهائّية املشار إليها بهذا القانون”.

عن بالّتعقيب األحكام الّصادرة عن الّرئيس األّول للمحكمة اإلدارّية في ماّدة توقيف الّتنفيذ أو تأجيل الّتنفيذ.
ّ
فقط ال تقبل الط

ذي ال يعّد إذن عنصرا من عناصر الحّق في محاكمة عادلة. و يمكن أن 
ّ
عن بالّتعقيب، ال

ّ
عن باالستئناف، ال ينّص الّدستور على الط

ّ
خالفا للط

عن بالّتعقيب.
ّ
جوء إلى القضاء ال يؤّدي بالّضرورة إلى الحّق في الط

ّ
نستنتج من ذلك أّن الحّق في الل

ثالثا: طرق الّطعن األخرى
تي أصدرته. 

ّ
ذي لم يحضر32 في قضّية، يمكنه مناقشة الحكم الّصادر غيابّيا، أمام املحكمة ال

ّ
رف ال

ّ
جوء إلى القضاء يفترض أّن الط

ّ
الحّق في الل

ق باملحكمة اإلدارّية، كما يلي: “ كّل طرف في قضّية صدر في شأنه حكم 
ّ
وهو ما ينّص عليه الفصل 79 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 املتعل

نهائّي عن إحدى الهيئات القضائّية باملحكمة اإلدارّية، بصورة غير حضورّية دون سابق إعالمه بالّدعوى و ال تمكينه من تقديم أّي تقرير في 
الّدفاع بشأنها، يمكنه االعتراض على ذلك الحكم...”.

لين 
ّ
ذي صدر في قضّية لم تقع دعوتهم إليها و لم يكونوا ممث

ّ
جوء إلى القضاء أيضا تمكين الغير من مناقشة الحكم ال

ّ
كما يفترض الحّق في الل

ه “ يمكن لكّل شخص لم تقع 
ّ
فيها و انجّر عنه إضرار بحقوقهم. هنا ينّص الفصل 79 فقرة 2 من قانون 1 جوان 1972، املذكور سابقا، على أن

مطالبته و ال تمثيله في القضّية االعتراض على الحكم الّصادر فيها إذا حصل له منه ضرر...”.

ذي لم يقع تمكينه من تقديم مالحظاته الكتابّية بشكل صحيح في طور الّتحقيق.
ّ
ذي لم يحضر هو ال

ّ
رف ال

ّ
32 الط
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2.2.1 قرارات مجلس المنافسة

الطعن  “ يمكن  ه 
ّ
أن املذكور سابقا، على  املنافسة و األسعار،  تنظيم  بإعادة  ق 

ّ
املتعل  2015 15 سبتمبر  3 من قانون  28 فقرة  الفصل  ينّص 

باالستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة أمام املحكمة اإلدارية طبقا للقانون عدد 40 لسنة1972  املؤرخ في أول جوان 1972 
املتعلق باملحكمة اإلدارية”.

عنين مفتوحان دون حاجة إلى نّص أمام جميع املحاكم 
ّ
ال ينّص القانون املذكور على االعتراض أو اعتراض الغير. لكن، يمكن القول إّن هذين الط

عنين املعنّيين.
ّ
اإلدارّية، و ما لم يقع استبعادهما بمقت�ضى نّص صريح يتعّرض باالسم ألحد الط

3.2.1 قرارات دائرة المحاسبات

أّوال: الّطعن باالستئناف
ق بتنظيم 

ّ
في إطار ممارستها لوظيفتها القضائّية، تصدر دائرة املحاسبات قراراتها ابتدائّيا )الفصل 25 فقرة 4 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

عن باالستئناف. و هذا مطابق للحّق الّدستوري في الّتقا�ضي على درجتين.
ّ
دائرة املحاسبات(. و هو ما يعني أّن جميع قراراتها قابلة للط

ة املحاسبة العمومّية تنصيصا حول إنابة املحامي. وهو ما يعني أّن االستئناف يمكن أن يرفع دون إنابة محام. و هو ما من شأنه 
ّ
ال نجد في مجل

ور االستئنافي لدى دائرة املحاسبات.
ّ
جوء إلى محام لتمثيله في الط

ّ
أن ييّسر ممارسة االستئناف. لكن، في املقابل، ال �ضيء يمنع املحاسب من الل

ثانيا: الّطعن بالّتعقيب
عن بالّتعقيب أمام الجلسة العاّمة للّدائرة، في أجل ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالم 

ّ
القرارات االستئنافّية الّصادرة عن دائرة املحاسبات تقبل الط

بالحكم.

ذي ال يعّد إذن عنصرا من عناصر الحّق في محاكمة عادلة. و يمكن أن 
ّ
عن بالّتعقيب، ال

ّ
عن باالستئناف، ال ينّص الّدستور على الط

ّ
خالفا للط

عن بالّتعقيب.
ّ
جوء إلى القضاء ال يؤّدي بالّضرورة إلى الحّق في الط

ّ
نستنتج من ذلك أّن الحّق في الل

ثالثا: طرق الّطعن األخرى
ق بتنظيم دائرة املحاسبات في فصله 32، 

ّ
لة في االستئناف و الّتعقيب، ينّص قانون 8 مارس 1968 املتعل

ّ
عن العادّية املتمث

ّ
إلى جانب طرق الط

ذي تّمت إدانته على أساس وثيقة غير صحيحة أو تزوير، مثال، من تقديم 
ّ
رف ال

ّ
جوء إلى القضاء تمكين الط

ّ
على املراجعة. يفترض الحّق في الل

زوير.
ّ
مطلب في املراجعة عندما يحصل له علم بالخطإ أو بالت

4.2.1 قرارات دائرة الّزجر الماىلي

عن بالّتعقيب، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، 
ّ
عن باالستئناف و ال بالّتعقيب33. و إذا كان الط

ّ
القرارات الّصادرة عن دائرة الّزجر املالي ال تقبل الط

جوء إلى القضاء يقت�ضي، خالفا لذلك، 
ّ

غير منصوص عليه بالّدستور و ال يعّد عنصرا من عناصر الحّق في محاكمة عادلة، فإّن الحّق في الل
عن باالستئناف.  

ّ
الحّق في الط

نقّدر  أن  يمكن  لكن،  القضاء.  إلى  جوء 
ّ

الل في  الّدستوري  الحّق  مع  يتالءم  باالستئناف ال  عن 
ّ
الط يستبعد ممارسة  ذي 

ّ
ال الحكم  ألّول وهلة، 

أّن الحّق في طعن ليس له قيمة مطلقة و يجب أن يتفاعل مع مقتضيات أخرى كالّسعي إلى تحقيق نجاعة األحكام أو مدى أهمّية القضّية 
أّن واحدا من هذه املقتضيات يمكن قبوله.  يبدو  الحال، ال  في صورة  تي أصدرت الحكم االبتدائي. لكن، 

ّ
ال للمحكمة  الخاّصة  بيعة 

ّ
الط أو 

القانون األسا�ضي  و قد كّرس مشروع  العادلة.  املحاكمة  يكون مطابقا ملقتضيات  أن يدخل االستئناف حّتى  املاّدة،  في هذه  املشّرع،  و على 
عن باالستئناف و الّتعقيب ضّد 

ّ
ق بضبط اختصاصات محكمة املحاسبات و تنظيمها و اإلجراءات املّتبعة أمامها34، إمكانّية ممارسة الط

ّ
املتعل

33 الفصل 20 فقرة أولى من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا.

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=92187&code_exp=1&langue=1 : عب
ّ

34 انظر موقع مجلس نّواب الش

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=92187&code_exp=1&langue=1
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القرارات الّصادرة عن املحكمة، في ماّدة زجر أخطاء الّتصّرف35.
 

عن، أمام الّدائرة، في أجل شهرين انطالقا من اإلعالم بالقرار 
ّ
قرارات دائرة الّزجر املالي يمكن أن تكون موضوع مراجعة. يجب ممارسة الط

عن إّما بطلب من العون 
ّ
املطعون فيه، في الحالة الّتالية، في صورة ظهور عناصر جديدة أو وثائق تثبت عدم مسؤولّية املعنّي باألمر. و يقّدم الط

تي يمكنها القيام لدى الّدائرة. و بما أّن الّرئيس األّول لدائرة 
ّ
املعنّي باألمر و إّما بطلب من مندوب الحكومة و إّما بطلب من إحدى الجهات ال

نا نجد أنفسنا مّرة أخرى أمام صورة تعّهد 
ّ
املحاسبات هو في نفس الوقت جهة يمكنها القيام لدى دائرة الّزجر املالي و رئيس هذه األخيرة، فإن

تلقائي36. 

5.2.1 قرارات المحكمة الّدستورّية

بيعة 
ّ
القرارات الّصادرة عن املحكمة الّدستورّية ال يمكن أن تكون موضوع طعن ال باالستئناف و ال بالّتعقيب. هذا األمر يمكن تفسيره بالط

ل في حّد ذاتها جهازا قضائّيا 
ّ
تي يجب أن تكتسيها قراراتها. بل إّن املحكمة الّدستورّية تشك

ّ
الخاّصة لهذه املحكمة و كذلك بالّنجاعة و القّوة ال

عن االستدراكّية.
ّ
و هيكلتها الّداخلّية ال تسمح بأّي طريقة من طرق الط

حّتى االعتراض و اعتراض الغير و هما طعنان ال يحتاجان إل نّص ملمارستهما، يبدو أّنهما ال يتالءمان مع الّنظام اإلجرائي الخاّص باملحكمة 
حقة 

ّ
الّدستورّية. فهذه األخيرة ال تتعّهد بناء على طلب من أطراف في نزاع باملعنى الكالسيكي، بل بإحالة من محاكم األصل، في إطار الّرقابة الال

للّدستورّية.

زاع املعروض على املحكمة الّدستورّية هو نزاع بدون أطراف. و هو ما 
ّ
إذا أردنا استعمال عبارة فيها �ضيء من الجسارة، يمكن القول أّن الن

عن العادّية و الخاّصة أمام املحكمة. لكن، بالّرجوع إلى خصوصّية املحكمة الّدستورّية، ال يمكن القول أّن هذا الوضع 
ّ
يفّسر غياب طرق الط

جوء إلى القضاء.
ّ

مخالف للحّق في الل

تي يمكن ممارستها أمام املحكمة الّدستورّية نّص عليها الفصل 6 فقرة أولى من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 
ّ
عن الوحيدة ال

ّ
طرق الط

ق باملحكمة الّدستورّية: مطلب إصالح الخطإ املاّدي أو مطلب في شرح الحكم. 
ّ
2015 املتعل

تنّص الفقرة 2 من نفس الفصل 6 على أّن “ النظام الداخلي للمحكمة الدستورية يضبط إجراءات وصيغ تقديم املطلب في هذا الخصوص”. 
ذي يقت�ضي أّن االجراءات أمام مختلف 

ّ
ة رابعة من الّدستور ال

ّ
65 فقرة أولى مط يمكن أن نعتبر أّن هذا الحكم ال يتالءم كثيرا مع الفصل 

أصناف املحاكم ترجع إلى مجال القانون.

عن في األحكام الّصادرة عن املحاكم موضوع هذا الّتقرير مضمون و ال يطرح، من هذه الّناحية، مشكال مع الحّق في 
ّ
بصفة عاّمة، الحّق في الط

محاكمة عادلة.

تي 
ّ
قة بالّتقا�ضي على درجتين. لهذا، يجدر تعديل األحكام ال

ّ
عن باالستئناف يمكن أن يتعارض مع املقتضيات الّدستورّية املتعل

ّ
فقط استبعاد الط

تسمح للمحكمة اإلدارّية و دائرة الّزجر املالي بإصدار قرارات ابتدائّية و نهائّية. 

جوء الفّعال إىل القضاء
ّ
3.1 الل

تي نّص عليها دستور 27 جانفي 2014: اإلعانة القضائّية و األجل املعقول و الحّق في تنفيذ 
ّ
جوء الفّعال إلى القضاء ببعض العناصر ال

ّ
يرتبط الل

الحكم القضائي. 

35 انظر الفصل 135 و ما بعده من مشروع القانون األسا�ضي.

36 الفصل 20 فقرة 2 و 3 من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا.

خاتمــة
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1.3.1 اإلعانة القضائّية

جوء إلى القضاء و يكفل لغير القادرين مالّيا اإلعانة العدلّية”. هذا الحكم مضّمن 
ّ

ينّص الفصل 108 فقرة 2 من الّدستور:”...ييّسر القانون الل
الثة، العدلي و اإلداري و املالي. فهو ال ينطبق فقط على القضاء العدلي، كما قد يوحي بذلك استعمال 

ّ
بفصل مشترك بين األجهزة القضائّية الث

عبارة “اإلعانة العدلّية”. املقصود من هذه األخيرة هو “اإلعانة القضائّية”. إذا فهمنا هذا، يمكن أن نتبّين بوضوح أّن الّدستور يقيم رابطة 
ل اإلعانة القضائّية شرطا 

ّ
سبة لهذا الّصنف من املتقاضين، تمث

ّ
جوء إلى القضاء واإلعانة القضائّية لغير القادرين مالّيا. بالن

ّ
دة بين الل

ّ
مؤك

نهم من الولوج، بصفة فّعالة، إلى القضاء. 
ّ

يمك

ذين يحتاجونها يجد أساسا آخر في املساواة بين املتقاضين املنصوص عليها 
ّ
الواجب املحمول على الّدولة في أن تكفل إعانة قضائّية لألطراف ال

في الفصل 108 فقرة أولى كاآلتي: “املتقاضون متساوون أمام القضاء”.

في القانون الّتون�ضي، القضاء مّجاني مبدئّيا، لكّن هذا املبدأ ال ينطبق على مساعدي القضاء و خاّصة املحامين. و قد يرى البعض أّن إجبارّية 
ر ضمانات الكفاءة 

ّ
جوء إلى القضاء. في الحقيقة، هذا غير صحيح باعتبار أّن االستعانة بمختّص يوف

ّ
ل حّدا من الحّق في الل

ّ
إنابة املحامي تشك

يسمح بتوفير دفاع جّيد للمتقاضين و يساهم في حسن سير القضاء37.

  المحكمة اإلدارّية
ق باملحكمة اإلدارّية على ما يلي: 

ّ
جوء إلى املحكمة اإلدارّية، ينّص الفصل 30 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ّ
لتمكين غير القادرين مالّيا من الل

“ينتفع املعوزون باإلعانة القضائّية عند تقديم الّدعاوى حسب االجراءات الواردة بالّنصوص الجاري بها العمل”. حالّيا، النّص الجاري به 
ق باإلعانة القضائّية لدى املحكمة اإلدارّية38.

ّ
العمل هو القانون عدد 3 لسنة 2011 املؤّرخ في 3 جانفي 2011 و املتعل

  مجلس المنافسة
ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار ال ينّص على إمكانّية طلب اإلعانة القضائّية للقيام لدى مجلس املنافسة. 

ّ
قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

ن املتقا�ضي من أن 
ّ

جوء إلى القضاء باعتبار أّن إنابة املحامي غير وجوبّية أمام املجلس، و هو ما يمك
ّ

هذا األمر ليس فيه مساس بالحّق في الل
يرفع دعواه دون حاجة إلى إعانة قضائّية.

  دائرة المحاسبات
مسألة اإلعانة القضائّية ال تطرح أمام دائرة املحاسبات. أمام هذه املحكمة، إنابة املحامي غير وجوبّية في جميع املراحل، حّتى في طور الّتعقيب. 
كلّيات. لكن، ال يجب أن نن�ضى أّن 

ّ
 على مخالفة القانون أو الش

ّ
عن بالّتعقيب ال يمكن تأسيسه إال

ّ
يمكن أن تعّجب، ألّول وهلة، باعتبار أّن الط

ن مبدئّيا من آلّيات املحاسبة العمومّية أفضل من أّي شخص.
ّ

املّدعي هو دائما محاسب، في صورة الحال، أي منهّي متمك

  دائرة الّزجر المالي
أّما  الحكومة.  مندوب  قبل  من  لة 

ّ
ممث الّدائرة  لدى  القيام  صفة  لها  تي 

ّ
ال الجهات  وجوبّية.  غير  املحامي  إنابة  أيضا،  املالي  الّزجر  دائرة  أمام 

ه يمكنهم القيام بالّدفاع عن أنفسهم، باعتبار أّنهم مهنّيون 
ّ
ذين ينسب إليهم خطأ الّتصّرف، من املفترض فيهم أن

ّ
فون أو املتصّرفون ال

ّ
املوظ

ف املعنّي باألمر.
ّ
متخّصصون كّل في مجاله. كذلك يمكن القيام بطلب في املراجعة مباشرة بطلب من املوظ

  المحكمة الدستورية
بموجب طعن مرفوع من طرف  السابقة  الرقابة  إطار  في  تتعهد  ألّنها من جهة  الّدستورّية  املحكمة  أمام  طرح 

ُ
ت القضائّية ال  اإلعانة  مسألة 

الدستورية  املحكمة  تتعّهد  حقة 
ّ
الال الّرقابة  إطار  في  و  و من جهة أخرى  القانونيون  و مستشاروها  لها مصالحها  التي  السياسية  السلطات 

بإحالة من محاكم األصل.وبعبارة أخرى هذا يعني أنه ال يمكن لألشخاص الذين يحتاجون إلى اإلعانة القضائية تقديم طعون أمام املحكمة 
الدستورية.

CE 21 décembre 2001, Epoux Hofmann, Recueil Lebon, p. 652 :37 انظر

38 الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 2 صادر في 7 جانفي 2011، ص. 47 و ما بعدها.
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تي تهّمنا في هذا الّتقرير، فهذا ال يمّس من الحّق في 
ّ
إذا كانت الّنصوص ال تتعّرض لإلعانة القضائّية في خصوص القيام لدى أغلب املحاكم ال

جوء إلى القضاء باعتبار أّن إنابة املحامي غير وجوبّية لديها.
ّ

الل

2.3.1 األجل المعقول

مبدأ األجل املعقول منصوص عليه في الفصل 108 فقرة أولى من الّدستور كاآلتي: “لكّل شخص الحّق في محاكمة عادلة في أجل معقول...”.

روف الخاّصة بكّل قضّية و درجة تعقيدها و طريقة تسيير القا�ضي لها و موقف األطراف 
ّ
إّن تقدير األجل املعقول يتّم حالة بحالة، أي تبعا للظ

في الّدعوى.

مبدأ األجل املعقول يضع على كاهل الّدولة التزامات بهدف الحّد من مّدة القضايا. يجب على الّدولة خصوصا الّزيادة في االمكانّيات البشرّية 
)عدد القضاة و الكتبة...( و املادّية و القانونّية املمنوحة للمحاكم.

د 
ّ
يجب أن يؤّدي الّتكريس الّدستوري ملبدأ األجل املعقول إلى اعتبار األجل غير املعقول خطأ ينسب إلى مرفق عاّم العدالة من شأنه أن يول

مسؤولّية الّدولة.

خاذ قرارات في أقصر اآلجال. هناك أّوال 
ّ
ن القا�ضي من ات

ّ
ق باملحكمة اإلدارّية على إجراءات استعجالّية تمك

ّ
نّص قانون 1 جوان 1972 املتعل

يتّم  الّتنفيذ  في مطالب توقيف  الّتحقيق   “ أّن  تنّص على  القانون  39 من هذا  الفصل  الفقرة األخيرة من  القرارات اإلدارّية.  تنفيذ  توقيف 
خاذ قراره في أقصر اآلجال، إن لم يكن بصورة حينّية. 

ّ
بصورة مستعجلة حسب آجال مختصرة “. على الّرئيس األّول للمحكمة اإلدارّية ات

يتجاوز  أجل ال  في  إليه  املرفوعة  املطالب  في  األّول  الّرئيس  يبّت  املذكور سابقا:”   1972 1 جوان  قانون  40 من  الفصل  ينّص عليه  ما  هذا 
الّتنفيذ...  توقيف  مطلب  في  البّت  حين  إلى  فيه  املطعون  املقّرر  تنفيذ  بتأجيل  يأذن  أن  د 

ّ
الّتأك صورة  في  األّول  للّرئيس  يمكن  و  هر... 

ّ
الش

د، يمكن للقا�ضي 
ّ

د يجوز للّرئيس األّول أن يأذن بتوقيف الّتنفيذ طبقا للمسوّدة”. من ناحية أخرى، في صورة الّتأك
ّ

و في صورة شديد الّتأك
اإلداري )قا�ضي فردي( أن يّتخذ عّدة إجراءات بواسطة أذون استعجالّية: يمكنه أّوال أن يأذن بإلزام املدين املّدعى عليه بأن يدفع لدائنه 
خاذ جميع الوسائل الوقتّية 

ّ
مبلغا على الحساب39، و يمكنه ثانيا أن يأذن بمعاينة أّي واقعة مهّددة بالّزوال40، و يمكنه أخيرا أن يأذن بات

تي تصدر عن رؤساء الّدوائر االبتدائّية يجب أن يرفع في أجل ال يتجاوز 
ّ
عن باالستئناف في األذون االستعجالّية ال

ّ
تي يراها مجدية41. الط

ّ
ال

العشرة أّيام من تاريخ اإلعالم بها42. كما نّص املشّرع على أّن “الّتحقيق في استئناف األذون االستعجالّية يتّم بصورة مستعجلة و حسب آجال 
مختصرة”43. لكّن املشّرع يبدو غير منسجم مع نفسه عندما ينّص في الفصل 83 من قانون 1 جوان 1972، الذكور سابقا، على أّن “الّتحقيق 

في األذون االستعجالّية يتّم وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون”، أي وفق االجراءات العادّية.

ور االبتدائي هو خمس سنوات تقريبا. يمكن 
ّ
لكن، باستثناء االجراءات االستعجالّية، يبقى القضاء اإلداري بطيئا. معّدل صدور األحكام في الط

ذي يتحّصل على إلغاء قرار عزله بعد عشر سنوات يمكن أن يكون 
ّ
ف ال

ّ
سبة لإلستئناف44. وهي آجال مبالغ فيها. املوظ

ّ
قول نفس ال�ّضيء بالن

في الّتقاعد يوم الّتصريح بالحكم.

سبة لقرارات مجلس املنافسة، من املفروض أن تصدر أحكامها، 
ّ
لكن من املفيد اإلشارة إلى أّن املحكمة اإلدارّية، بوصفها محكمة استئناف بالن

تي تنّص 
ّ
ق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار، ال

ّ
في آجال أقصر بكثير. هذا ما نستشّفه من الفصل 28 فقرة 4 من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

تي ستنظر في استئاف قرارات مجلس املنافسة، “ عليها “أن تصدر حكمها في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ 
ّ
على أّن املحكمة اإلدارّية، و هي ال

 القا�ضي على أن يعمل على البّت بسرعة. 
ّ

الطعن”. هذا الّنوع من األجل غير املتبوع بجزاء يهدف فقط إلى حث

ق باملحكمة اإلدارّية، املذكور سابقا.
ّ
39 الفصل 82 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 املتعل

40 الفصل 82 فقرة 2 من نفس القانون.

41 الفصل 81 من نفس القانون.

42 الفصل 85 من نفس القانون.

43 الفصل 86 فقرة أخيرة من نفس القانون.

44 ال توجد إحصائّيات منشورة حول هذه املسألة.

خاتمــة
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قة باملحاكم املالّية ال تنّص على آجال موّجهة للقا�ضي عندما يصدر قراره. و مع ذلك، فإّن مشكل البّت في أجل معقول ال يكاد 
ّ
الّنصوص املتعل

ق بتصّرف 
ّ
يطرح أمام هذا الّنوع من املحاكم. ففيما يخّص دائرة املحاسبات، قا�ضي حسابات املحاسبين العمومّيين، الّرقابة سنوّية ألّنها تتعل

سنة مالّية45.

نها 
ّ

 بعدد محدود جّدا من القضايا كّل سنة، و هو ما يمك
ّ
أّما في خصوص دائرة الّزجر املالي، فإّن الّتقارير الّصادرة عنها تبّين أّنها لم تتعّهد إال

 بسبع قضايا46. و في سنتي 2010 و 2011، تعّهدت دائرة الّزجر املالي 
ّ
منطقّيا من البّت في آجال معقولة. مثال، سنة 2009، لم تتعّهد املحكمة إال

قا بطلب مراجعة47. يفّسر ارتفاع عدد القضايا في 2011 بحصول 
ّ
بسّتين قضّية )سبعة في 2010 و ثالث و خمسون في 2011(، اثنان منهما تعل

ورة. لكّن حجم القضايا يبقى دائما مقبوال حيث يمكن البّت فيه في آجال معقولة48. 
ّ
الث

حقة للّدستورّية. تبّت املحكمة الّدستورّية في هذه الّدعاوى في 
ّ
سبة للمحكمة الّدستورّية، نّص القانون على آجال في مجال الّرقابة الال

ّ
بالن

أجل ثالثة أشهر قابلة للّتمديد مّرة واحدة لنفس املّدة49. نالحظ أّن هذا األجل أوسع من ذلك املنصوص عليه في إطار الّرقابة القبلّية. و يفّسر 
اتّية على هذا الّنوع من الّرقابة. لكن، على كّل حال، األجل املمنوح للمحكمة يبقى أجال معقوال بالّنظر إلى املّدة الكاملة 

ّ
ذلك بغلبة الّصبغة الذ

ذي أحال الّدفع بعدم الّدستورّية على املحكمة.
ّ
للقضّية املنشورة لدى قا�ضي األصل ال

زاعات االنتخابّية 
ّ
عون االنتخابّية. فالن

ّ
يقع الّتقليص في األجل املذكور إلى خمسة أّيام إذا تّم الّدفع بعدم دستورّية تشريع انتخابي بمناسبة الط

قة 
ّ
يجب البّت فيها في أسرع وقت ممكن. نفس األجل املذكور يقع تقليصه أيضا إلى ثالثين يوما في صورة الّدفع بعدم دستورّية القوانين املتعل

باملاّدتين الجبائّية أو الّديوانّية50.

ل الحّل، أساسا، في انتداب املزيد من القضاة و الكتبة. في هذا اإلطار، 
ّ
 أمام املحكمة اإلدارّية. و يتمث

ّ
مشكل األجل املعقول ال يطرح بالفعل إال

ل نواة املحاكم اإلدارّية االبتدائّية كما نّص عليها الّدستور، 
ّ
تي ستشك

ّ
ل إحداث الّدوائر الجهوّية، بمناسبة االنتخابات البلدّية القادمة، و ال

ّ
يمث

بداية الحّل. 

ي تنفيذ األحكام
3.3.1 الحّق �ض

جوء إلى القضاء تفترض الحّق في تنفيذ أحكام القضاء. فبدون هذا الحّق األخير، يبقى الحّق في الّتقا�ضي نظرّيا بحتا. لذلك 
ّ

فاعلّية الحّق في الل
يعتبر الحّق في تنفيذ األحكام من أكبر ضمانات املحاكمة العادلة. ينّص الفصل 111 من دستور 27 جانفي 2014 على أّن “األحكام تصدر 

عب و تنّفذ باسم رئيس الجمهورّية و يحّجر االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني”.
ّ

باسم الش

  المحكمة اإلدارّية
زاع اإلداري، بعض الخصوصّية. فإذا كان قرار املحكمة اإلدارّية صادرا ضّد ذات خاّصة51، فإّن إجراءات 

ّ
تطرح مسألة تنفيذ األحكام، في الن

جوء إلى طرق الّتنفيذ العادّية غير 
ّ

جوء إلى القّوة العاّمة لتنفيذ الحكم. في املقابل، يصبح الل
ّ

ه يمكن الل
ّ
تي تنطبق. أي أن

ّ
الّتنفيذ العادّية هي ال

ق األمر بتنفيذ حكم ضّد ذات عمومّية. و الّتبرير الّتقليدي هو الّتالي: ال يمكن استعمال القّوة العاّمة ضّد الّدولة، املاسكة 
ّ
مقبول، إذا تعل

وات املتفّرعة عنها. أمام عدم تنفيذ حكم من طرف اإلدارة، يمكن للمستفيد من الحكم أن يرفع دعوى في املسؤولّية ضّد 
ّ

بالقّوة العاّمة، أو الذ
ق باملحكمة اإلدارّية. لكن، يمكن أن نالحظ أّن 

ّ
اإلدارة لتغريمها و إلزامها بجبر الّضرر، على أساس الفصل 10 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ذي يمكنه أن 
ّ
ق اإلداري ال

ّ
جوء إلى املوف

ّ
ذي سيغّرم اإلدارة يمكن أن يبقى بدوره بدون تنفيذ. املتضّرر من عدم الّتتفيذ يمكنه أيضا الل

ّ
الحكم ال

تي حالت دون تنفيذ الحكم املعنّي”52. يمكن لإلدارة من جانبها 
ّ
تي من شأنها رفع العراقيل ال

ّ
ل لدى اإلدارة املعنّية و “يقترح كّل الحلول ال

ّ
يتدخ

رح، و هو ما قد يبّين لها كيفّية تنفيذ الحكم. لكّن كّل هذه االجراءات تبقى غير 
ّ

تي أصدرت القرار مطلبا في الش
ّ
أن ترفع لدى الهيئة الحكمّية ال

ة املحاسبة العمومّية.
ّ
45 الفصل 3 من مجل

.)http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar( ر على موقع دائرة املحاسبات
ّ
46 التقرير متوف

 .)http://www.courdescomptes.nat.tn/Ar( ر على موقع دائرة املحاسبات
ّ
47 التقرير متوف

ر على موقع دائرة املحاسبات يرجع إلى سنة 2011.
ّ
48 آخر تقرير متوف

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
49 الفصل 60 فقرة 4 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
50 الفصل 60 فقرة أخيرة من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

51 مثال، في صورة حكم يأذن بإخراج شاغل للملك العمومي دون وجه حّق.

ق اإلداري، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 51 صادر في 25 جوان 1996، ص. 1358.
ّ
ق اإلداري و طرق عمله و بضبط الّتنظيم اإلداري و املالي ملصالح املوف

ّ
ق بمشموالت املوف

ّ
52 الفصل 5 من األمر عدد 1126 لسنة 1996 مؤّرخ في 15 جوان 1996 يتعل

خاتمــة
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كافية و عاجزة عن إلزام اإلدارة بتنفيذ األحكام. و هو وضع ال يتطابق مع مقتضيات املحاكمة العادلة.

  مجلس المنافسة 
لون، في أغلب الحاالت، ذواتا 

ّ
يطرح املشكل بأقّل حّدة في خصوص قرارات مجلس املنافسة. فالفاعلون االقتصادّيون املعنّيون بتنفيذها يشك

ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار على أّن رئيس مجلس 
ّ
خاّصة. بهذا املعنى ينّص الفصل 28 فقرة أخيرة من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

التنفيذية وفقا ألحكام مجلة  بالصيغة  العاجل  بالنفاذ  فيها  أذن  التي  أو  للطعن  قابلة  تعد  لم  التي  “ إكساء قرارات املجلس  ى 
ّ
يتول املنافسة 

ق فيها الّتنفيذ بذات عمومّية، نواجه نفس الّصعوبات املذكورة أعاله.
ّ
تي يتعل

ّ
املرافعات املدنية والتجارية”. لكن، في الحاالت الّنادرة ال

  دائرة المحاسبات
 إذا كان 

ّ
ق بتنظيم دائرة املحاسبات على أّن “قرارات دائرة املحاسبات تنّفذ”، إال

ّ
 ينّص الفصل 39 فقرة أولى من قانون 8 مارس 1968 املتعل

القرار موضوع طعن باالستئناف، و االستئناف له مفعول توقيفي، أو موضوع توقيف تنفيذ أذن فيه من الّرئيس األّول لدائرة املحاسبات 
أّن  بأحكامها  الّدائرة  تقّرر  القانون،  نفس  أولى من  25 فقرة  الفصل  ثالثة اصناف. فحسب  القرارات على  املراجعة. هذه  إجراءات  إطار  في 
انتهت  ذين 

ّ
ال املحتسبين  بإبراء  املحاسبات  دائرة  بذّمتهم. تصّرح  د 

ّ
تخل بما  أو مطالبون  الحساب  زائد على  لديهم  أو  الذّمة  أبرياء  املحاسبين 

مهّمتهم بعد تصفية جميع حساباتهم53. في هذه الحالة، للمحاسبين الحّق في املطالبة باسترداد جزئي للمساهمات املسّددة من قبلهم بعنوان 
ذي صدر في شأنه حكم أثبت بقايا بحساباته، يحال أمره للوزير 

ّ
ضمان في حساب الّضمان الّتعاوني للمحاسبين العمومّيين54. أّما املحتسب ال

د بذّمته للخزينة. حسب الفصل 39 فقرة 
ّ
ذي يهّمه األمر للبّت في استرجاع تلك البقايا55. أّما إذا كانت ذّمة املحاسب عامرة، فعليه دفع ما تخل

ّ
ال

ق بتنظيم دائرة املحاسبات، تقت�ضي قرارات الّدائرة، في صورة ما إذا كانت الذّمة عامرة، إعطاء امتياز عاّم 
ّ
2 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ف العاّم بنزاعات الّدولة. مبدئّيا، الّتنفيذ هنا ال يطرح مشكال و يجري 
ّ
للخزينة على كامل مكاسب املحاسب. و يتتّبع تنفيذ هذه القرارات املكل

طبقا إلجراءات الّتنفيذ العادّية.

ل عن طريق أمر لتعطيل حكم قضائي، 
ّ

ذين صدرت في شأنهم أحكام بتعمير الذّمة يمكن إعفائهم بأمر56.  الّتدخ
ّ
لكن نالحظ أّن املحاسبين ال

صادر عن دائرة املحاسبات في صورة الحال، يمكن أن يطرح مشكال بالّنظر إلى مبدأ الّتفريق بين الّسلطات: مبدئّيا، استقاللّية القضاء يجب 
ل الّسلطة الّتنفيذّية في األحكام57. 

ّ
أن تمنع تدخ

  دائرة الّزجر المالي
ذين يرتكبون أخطاء تصّرف. ينّص الفصل 23 من قانون 20 جويلية 

ّ
فين و األعوان و املتصّرفين ال

ّ
ط دائرة الّزجر املالي خطايا على املوظ

ّ
تسل

تي تكتسيها الخطايا املحكوم بها من طرف 
ّ
1985، املذكور سابقا، على أّن “ الخطايا املحكوم بها طبقا لهذا القانون تكت�ضي نفس الّصفات ال

دائرة املحاسبات على املحاسبين العمومّيين. يجري االستخالص حسب نفس األشكال و يتمّتع بنفس الّضمانات”.

طة من قبل دائرة الّزجر املالي تعطي امتيازا عاّما للخزينة على مكاسب األعوان املدانين. و تقع متابعة تنفيذ 
ّ
و هو ما يعني أّن الخطايا املسل

دائرة  الّصادرة عن  الذّمة  تعمير  لقرارات  سبة 
ّ
بالن أعاله  املذكورة  روط 

ّ
الش بنفس  الّدولة،  بنزاعات  العاّم  ف 

ّ
املكل الّدائرة من طرف  قرارات 

املحاسبات.

  المحكمة الّدستورّية
ق باملحكمة الّدستورّية، تكون قرارات هذه األخيرة “ملزمة 

ّ
حسب الفصل 5 فقرة أخيرة من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

لجميع الّسلطات”. 
 في إطار الّدفع بعدم الّدستورّية، إذا قضت املحكمة بعدم دستورّية قانون أو أحكام من قانون، توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه 
الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق املكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة بات. في حالة الدفع بعدم دستورية 
ف العمل باألحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من 

ّ
قة باالنتخابات وأقّرت املحكمة بعدم دستوريتها، يتوق

ّ
القوانين املتعل

ق بسير دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
53 الفصل 42 من أمر 29 ماي 1971 املتعل

ق بحساب الّضمان الّتعاوني للمحاسبين العمومّيين، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 40 صادر في 12 جوان 1990، ص. 798.
ّ
54 الفصل 15 من أمر 4 جوان 1990 املتعل

ق بسير دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
55 الفصل 37 من أمر 29 ماي 1971 املتعل

ق بسير دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
ق بتنظيم دائرة املحاسبات و الفصل 40 من أمر 29 ماي 1971 املتعل

ّ
56 الفصل 25 فقرة 2 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ب من دائرة املحاسبات الحالية و املحكمة اإلدارية. 
ّ

57 يمكن تفسير هذا بالطبيعة املزدوجة لدائرة املحاسبات فهي هيكل شبه إداري و شبه قضائي في اآلن نفسه كما يجب أال نن�ضى أن مجلس الدولة يترك
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تاريخ صدور قرار املحكمة الدستورية. ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقّرت املحكمة عدم دستورّيتها انطالقا من االنتخابات املوالية58.  
تعلم املحكمة الدستورية املحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره59.

قت بذات عمومّية )صورة معظم األحكام 
ّ
 إذا تعل

ّ
تي شغلتنا في هذا الّتقرير، ال تطرح مشكال إال

ّ
في الواقع، تنفيذ األحكام الّصادرة عن املحاكم ال

وات العمومّية في 
ّ

الّصادرة عن املحكمة اإلدارّية و بعض األحكام الّصادرة عن مجلس املنافسة(. لذا يجب إعادة الّنظر في آلّيات الّتنفيذ على الذ
ين يرفضون الّتنفيذ...(.  

ّ
ط على املسؤولين ال

ّ
جاه إضفاء مزيد من الّنجاعة عليها )غرامات تهديدّية، عقوبات جزائّية تسل

ّ
ات

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
58 الفصل 60 فقرة 1 و 2 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
59 الفصل 61 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

خاتمــة
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2
ليس للمتقا�ضي الحّق فقط في الّتقا�ضي، بل له الحّق أيضا في قضاء مستقّل و محايد. هذه الّصفات ترتبط جوهرّيا بمفهوم العدالة نفسها. 
ذي ينّص في فقرته 

ّ
و هو ما يفّسر تكريسها في دستور 27 جانفي 2014. وقع الّتأكيد على االستقاللّية مّرتين في الفصل 102 من الّدستور ال

القانون”. وقع  القا�ضي مستقّل ال سلطان عليه في قضائه لغير   “ أّن  انية 
ّ
الث ة...”. و أضافت فقرته 

ّ
“ القضاء سلطة مستقل أّن  األولى على 

ل في سير القضاء”. أّما الحياد، فقد نّص 
ّ

الّتأكيد على استقاللّية القضاء في الفصل 109 من الّدستور أيضا بهذه العبارات: “ يحّجر كّل تدخ
عليه الفصل 103 من الّدستور:” يشترط في القا�ضي الكفاءة و يجب عليه االلتزام بالحياد...”.

مواجهة  في  الخارج،  إلى  تّتجه  االستقاللّية  بينهما:  الخلط  يجب  ال  لكن  الّتطبيق.  في  بينهما  الجمع  يتّم  ما  كثيرا  و  جّدا  متقاربان  املفهومان 
سمية: الّسلطة الّتنفيذّية، 

ّ
تي يستمّد منها سلطة القضاء ) سلطة الت

ّ
سلط أخرى غير الّسلطة القضائّية و هي تحمي القا�ضي من الجهات ال

الّناخبون...(، أّما الحياد فهو مرتبط أكثر بالّتنظيم و الّسير الّداخلي للمحاكم، هو يحمي املتقا�ضي من القا�ضي نفسه.

1.2 استقالل المحاكم

1.1.2 المحكمة اإلدارّية

تكريس  هو  و  القا�ضي،  الستقاللّية  الّدستوري  الّتكريس  خالل  من  أّوال،  ثالث:  نواح  من  مضمونة  اإلدارّية  املحكمة  أعضاء  استقاللّية 
ذي 

ّ
ذي ينتمون إليه. ثانيا، استقاللّية القضاة اإلدارّيين يضمنها الّنظام األسا�ضي ال

ّ
ينطبق على جميع القضاة مهما كان الجهاز القضائي ال

ق بتسيير املحكمة اإلدارّية و ضبط القانون األسا�ضي ألعضائها، 
ّ
يحكمهم60، أي القانون عدد 67 لسنة 1972 املؤّرخ في أّول أوت 1972 املتعل

خاّصا  تأديبّيا  نظاما  و  األقدمّية  حسب  آلّيا  تدّرجا  اإلدارّية  املحكمة  لقضاة  أساسا،  يضمن،  القانون  هذا  مّرات.  عّدة  تنقيحه  وقع  كما 
الث الّتالية: يسّمى القضاة بأمر رئا�ضي بناء على أمر 

ّ
و انتدابا عن طريق املناظرة61. هذا الّنظام األسا�ضي تّم إثراؤه باألحكام الّدستورّية الث

على  بناء  الحكومة  رئيس  مع  شاور 
ّ
بالت رئا�ضي  بأمر  الّسامون  القضاة  يسّمى  أولى(؛  فقرة   106 )الفصل  للقضاء  األعلى  املجلس  من  مطابق 

ترشيح حصري من املجلس األعلى للقضاء )الفصل 106 فقرة 2(؛ عدم نقلة القا�ضي دون رضاه، حّتى و لو كان ذلك في إطار ترقية )الفصل 
107(. أخيرا، استقاللّية القضاة اإلدارّيين يضمنها وجود املجلس األعلى للقضاء62، املتكّون من قضاة منتخبين في معظمهم. و تتمّتع هذه 
قة 

ّ
اتي63. لكّنها تضمن خاّصة احترام استقاللّية القضاء و تبّت في مسائل متعل

ّ
سيير الذ

ّ
املؤّسسة الّدستورّية باالستقالل اإلداري و املالي و الت

باملسار املنهي و تأديب القضاة64. 

2.1.2 مجلس المنافسة

يتكّون مجلس املنافسة من خمسة عشر عضوا من بينهم قضاة و غير قضاة. ينتفع القضاة، سواء انتموا إلى جهاز القضاء العدلي أو اإلداري 
أو املالي، بضمانات االستقاللّية املذكورة أعاله.

60 و هو نظام مستقّل، على معنى قانون الوظيفة العمومّية، يدخل إذن في ميدان القانون.

61 االنتداب عن طريق املناظرة يعرف استثناء: املستشارون فوق العادة تقع تسميتهم بمقت�ضى أمر من بين األعوان العمومّيين ذوي الخبرة اإلدارّية الواسعة. لكن، باإلضافة إلى أّن هؤالء املستشارين تقع تسميتهم في الّدوائر االستشارّية، فإّن طريقة االنتداب هذه 

.
ّ
لم يقع استعمالها قط

ق باملجلس األعلى للقضاء، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 35 صادر في 29 أفريل 2016، ص. 1635 و ما بعدها.
ّ
62 القانون األسا�ضي عدد 34 لسنة 2016 املؤّرخ في 28 أفريل 2016 يتعل

63 الفصل 113 من الّدستور.

64 الفصل 114 فقرة أولى من الّدستور.
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ضمانا  يعتبر  ما  هو  و  القضاة.  لغير  و  للقضاة  سبة 
ّ
بالن للّتجديد،  قابلة  غير  املنافسة  بمجلس  العضوّية  مّدة  فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

سمية، أي الّسلطة الّتنفيذّية.
ّ
الستقاللّيتهم تجاه سلطة الت

استقاللّية القا�ضي يجب أن تكون مضمونة أيضا تجاه األطراف. لكن، من بين األعضاء غير القضاة بمجلس املنافسة نجد شخصّيات مارست 
دة، 

ّ
تي ينتمون إليها غير مؤك

ّ
أو تمارس نشاطها في مجاالت الّصناعة و الّتجارة و الخدمات أو الفالحة. استقاللّية هؤالء األعضاء تجاه املهن ال

ل املهن املعنّية.  
ّ
تي تمث

ّ
مات ال

ّ
خاّصة و أّن القانون ال يمنع أعضاء مجلس املنافسة هؤالء من أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء منتخبين باملنظ

3.1.2 دائرة المحاسبات

استقاللّية أعضاء دائرة املحاسبات مضمونة من نواح ثالث: أّوال، من خالل الّتكريس الّدستوري الستقاللّية القا�ضي، و هو تكريس ينطبق 
ذي 

ّ
ال األسا�ضي  الّنظام  املحاسبات يضمنها  دائرة  استقاللّية قضاة  ثانيا،  إليه.  ينتمون  ذي 

ّ
ال القضائي  الجهاز  كان  مهما  القضاة  على جميع 

تنقيحه عّدة مّرات66. هذا  القانون األسا�ضي ألعضاء دائرة املحاسبات، كما وقع  ق بضبط 
ّ
املتعل  1970 26 سبتمبر  يحكمهم65، أي مرسوم 

القانون يضمن، أساسا، لقضاة دائرة املحاسبات تدّرجا آلّيا حسب األقدمّية و نظاما تأديبّيا خاّصا و انتدابا عن طريق املناظرة. هذا الّنظام 
الث الّتالية: يسّمى القضاة بأمر رئا�ضي بناء على أمر مطابق من املجلس األعلى للقضاء )الفصل 106 

ّ
األسا�ضي تّم إثراؤه باألحكام الّدستورّية الث

شاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من املجلس األعلى للقضاء )الفصل 106 
ّ
فقرة أولى(؛ يسّمى القضاة الّسامون بأمر رئا�ضي بالت

فقرة 2(؛ عدم نقلة القا�ضي دون رضاه، حّتى و لو كان ذلك في إطار ترقية )الفصل 107(. أخيرا، استقاللّية القضاة اإلدارّيين يضمنها وجود 
سيير 

ّ
الت املالي و  الّدستورّية تتمّتع باالستقالل اإلداري و  املجلس األعلى للقضاء67، املتكّون من قضاة منتخبين في معظمهم. هذه املؤّسسة 

قة باملسار املنهي و تأديب القضاة69.
ّ
اتي68. لكّنها تضمن خاّصة احترام استقاللّية القضاء و تبّت في مسائل متعل

ّ
الذ

4.1.2 دائرة الّزجر الماىلي

سبة 
ّ
ب دائرة الّزجر املالي من قضاة ينتمون لدائرة املحاسبات و للمحكمة اإلدارّية70. لذا، جميع ضمانات االستقاللّية، املذكورة أعاله بالن

ّ
تترك

لقضاة دائرة املحاسبات و املحكمة اإلدارّية، تنطبق على قضاة دائرة الّزجر املالي.  

ينّص الفصل 7 فقرة 2 من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا، على أّن أعضاء دائرة الّزجر املالي تقع تسميتهم “ بمقت�ضى أمر ملّدة خمسة 
أعوام باقتراح من الوزير األّول و عرض من الّرئيسين األّولين لدائرة املحاسبات و املحكمة اإلدارّية”. و هو ما يعني أّن مّدة عضوّية الّرئيس 
سمية، أي الّسلطة الّتنفيذّية. لذا، يمكن أن نعتبر أّن في هذا الحكم مساس 

ّ
و أعضاء دائرة الّزجر املالي قابلة للّتجديد، حسب تقدير سلطة الت

جاه الّتنصيص على أّن أعضاء دائرة الّزجر املالي تقع 
ّ
شريع الحالي في ات

ّ
باستقاللّية الّدائرة تجاه الّسلطة الّتنفيذّية. لذا من املفيد أن يتّم تنقيح الت

ق بمحكمة املحاسبات، لم يعد هناك وجود لدائرة الّزجر املالي 
ّ
تسميتهم ملّدة غير قابلة للّتجديد. لكن بمقت�ضى مشروع القانون األسا�ضي املتعل

د هذا األمر، فإّن مسألة استقاللّية أعضاء دائرة الّزجر املالي لن تطرح في املستقبل.
ّ

و صالحياتها انتقلت ملحكمة املحاسبات. إذا تأك

5.1.2 المحكمة الّدستورّية 

روط، يجب أن يكون عضو 
ّ

روط. من بين هذه الش
ّ

ر فيهم جملة من الش
ّ
ذين يجب أن تتوف

ّ
تتكّون املحكمة الّدستورّية من اثني عشر عضوا ال

 و محايدا و نزيها و لم يسبق له أن تحّمل مسؤولّية حزبّية مركزّية كانت أو جهوّية أو محلّية 
ّ
املحكمة الّدستوّرّية متمّتعا بالكفاءة و مستقال

شريعّية أو املحلّية طيلة عشر سنوات قبل تسميته باملحكمة الّدستورّية. هذا 
ّ
حا لحزب أو ائتالف في االنتخابات الّرئاسّية أو الت

ّ
و لم يكن مرش

سمية باملحكمة الّدستورّية. و تبّين الّتجارب 
ّ
ل عائقا أمام الت

ّ
رط األخير يبدو مبالغا فيه ألّن ممارسة نشاط سيا�ضي كان يجب أن ال تشك

ّ
الش

املقارنة أّن الّسياسّيين يمكنهم االنضمام للمحكمة الّدستورّية دون أن يكون في ذلك مساس باستقاللّيتها.

65 و هو نظام مستقّل، على معنى قانون الوظيفة العمومّية، يدخل إذن في ميدان القانون.

66 تّمت املصادقة عليه بمقت�ضى القانون عدد 46 لسنة 1970 املؤّرخ في 20 نوفمبر 1970، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 53 الّصادر في 24-20 نوفمبر 1970، ص. 1724.

ق باملجلس األعلى للقضاء، الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 35 صادر في 29 أفريل 2016، ص. 1635 و ما بعدها.
ّ
67 القانون األسا�ضي عدد 34 لسنة 2016 املؤّرخ في 28 أفريل 2016 يتعل

68 الفصل 113 من الّدستور.

69 الفصل 114 فقرة أولى من الّدستور.

70 الفصل 7 فقرة أولى من قانون 20 جويلية 1985، املذكور أعاله.



24

النزاعات العمومية و الحق في محاكمة عادلة
القسم الثاني : الحق في قضاء مستقل و محايد

عب و املجلس األعلى 
ّ

إّن خطر تسييس املحكمة يأتي من جهة أخرى، من طريقة تسمية أعضائها. فهؤالء يقع تعيينهم من قبل مجلس نّواب الش
ه غير ملزم سوى باحترام 

ّ
للقضاء و رئيس الجمهورّية. هذا األخير يعّين أربعة أعضاء. و في هذا اإلطار، يمتلك سلطة تقديرّية واسعة بما أن

عب أربعة أعضاء. لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير 
ّ

روط العاّمة للّتعيين. و يعّين مجلس نّواب الش
ّ

الش
منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد األدنى الالزم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العاّمة. 
ريقة، يصعب تجّنب تسييس أعضاء 

ّ
ينتخب مجلس نواب الشعب األعضاء األربعة باالقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه. بهذه الط

املحكمة الّدستورّية. و سيكونون األعضاء املحسوبين على هذا الحزب أو ذاك أو هذا االئتالف أو ذاك. املجلس األعلى للقضاء يسّمي أربعة 
ذين تنتخبهم 

ّ
تي مّربها املجلس األعلى للقضاء أّن أعضاء املحكمة الّدستورّية األربعة ال

ّ
أعضاء في املحكمة الّدستورّية. و تبّين لنا األزمة األخيرة ال

الجلسة العاّمة للمجلس ليسوا بمنآى عن الّتجاذبات الّسياسّية، و إن كان ذلك بدرجة أقّل بكّل تأكيد. 

سمية71. باإلضافة 
ّ
ل ضمانة استقاللّية تجاه سلطة الت

ّ
لكّن أعضاء املحكمة الّدستورّية يعّينون لفترة واحدة مّدتها تسع سنوات. و هو ما يشك

إلى ذلك، فإّن رئيس املحكمة و نائبه ينتخبان من طرف أعضاء املحكمة أنفسهم باالقتراع السّري و باألغلبّية املطلقة لألعضاء72.

أو  تتبعه  الجزائّية وال يمكن  التتّبعات  أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضّد  الدستورية  يتمتع كل عضو من أعضاء املحكمة  من جهة أخرى، 
رئيس  ينتفع  الخارجّية،  الّضغوطات  مختلف  من  املحكمة  عضو  لحماية  و  جاه، 

ّ
االت نفس  في  الحصانة73.  عنه  املحكمة  ترفع  لم  ما  إيقافه 

لهم  وتصرف  الّدولة.  لكّتاب  املخّولة  واالمتيازات  بالّتأجير  املحكمة  أعضاء  وينتفع  لوزير  املخّولة  واالمتيازات  بالتأجير  الدستورية  املحكمة 
األجور واالمتيازات من االعتمادات املرصودة مليزانّية املحكمة الدستورّية74. واجب الّتصريح لدى دائرة املحاسبات باملكاسب، املحمول على 

جاه75.
ّ
أعضاء املحكمة الّدستورّية، يذهب أيضا في هذا االت

للّتجديد.  قابلة  املالي  الّزجر  دائرة  ألعضاء  سبة 
ّ
بالن العضوّية  مّدة  أّوال،  جدّية:  مشاكل  من  دراستنا  موضوع  املحاكم  بعض  استقاللّية  تشكو 

ثانيا، بعض أعضاء مجلس املنافسة يمكن أن يتواجدوا في وضعّية تضارب مصالح عندما يكونون في نفس الوقت أعضاء باملجلس و أعضاء في 
سييس. 

ّ
د إلى الت

ّ
مات مهنّية. أخيرا، طريقة تعيين بعض أعضاء املحكمة الّدستورّية تعّرضهم بشكل مؤك

ّ
منظ

2.2 حياد المحاكم

ي
ا�ت

ّ
1.2.2 الحياد الذ

رف أو ذاك في القضّية املعروضة عليه.
ّ
ق بشخص القا�ضي بحيث ال يجب أن يكون له أّي موقف مسبق لصالح أو ضّد هذا الط

ّ
و يتعل

  المحكمة اإلدارّية
ة املرافعات 

ّ
قة باملحكمة اإلدارّية لم تنّص على وسائل لتجّنب انعدام حياد القضاة اإلدارّيين. لكّن املحكمة تعتبر أّن أحكام مجل

ّ
الّنصوص املتعل

قة بالّتجريح في القضاة تنطبق على أعضائها.
ّ
املدنّية و الّتجارّية املتعل

  مجلس المنافسة
اتي ألعضاء مجلس 

ّ
ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار على بعض الوسائل لتجّنب انعدام الحياد الذ

ّ
2015 املتعل 15 سبتمبر  نّص قانون 

ثانيا، على األعضاء  الّتاّم”76.  ذي يجب أن يؤّديه أعضاء املجلس قبل مباشرة مهاّمهم على التزامهم “بالحياد 
ّ
ال املنافسة. أّوال، ينّص اليمين 

إعالم رئيس املجلس بكل شبهة تضارب مصالح تثيرها قضّية معروضة على املجلس77. أخيرا، ال يمكن ألي عضو من أعضاء املجلس املشاركة 

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
71 الفصل 18 فقرة أولى من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
72 الفصل 16 فقرة 2 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
73 الفصل 22 فقرة أولى من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
74 الفصل 23 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
75 الفصل 25 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

76 الفصل 13 فقرة 4 من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور أعاله.

77 الفصل 13 فقرة أخيرة من نفس القانون املذكور سابقا.

خاتمــة
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ق بالّتجريح في القضاة78.  ويمكن 
ّ
في قضية عند توفر حاالت التحجير املنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة املرافعات املدنية والتجارية املتعل

لكل من يهمه األمر التجريح في أي عضو من أعضاء املجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس املجلس الذي يبت فيه79. وإذا تعلق األمر 
ه في خدمة استقاللّية املجلس. 

ّ
بالتجريح في رئيس املجلس فإن البت فيه يكون من قبل الوزير املكلف بالتجارة80. هذا الحّل األخير ال يظهر أن

تي تجتمع بدون حضور الّرئيس. لو اعتمد هذا الحّل لكان منسجما مع ما نّصت 
ّ
و قد كان باإلمكان إسناد املسألة للجلسة العاّمة للمجلس ال

ة املرافعات املدنّية و الّتجارّية في مثل هذه الحاالت81.
ّ
عليه مجل

  دائرة المحاسبات و دائرة الّزجر المالي
تي تجّنب القضاة املالّيين انعدام الحياد. لكن، يمكن 

ّ
قة بدائرة املحاسبات و بدائرة الّزجر املالي للوسائل ال

ّ
كذلك لم تتعّرض الّنصوص املتعل

ل مبادئ عاّمة تنطبق على كّل قاض.
ّ
ة املرافعات املدنّية و الّتجارّية تشك

ّ
أن نعتبر أّن األحكام الواردة بفصول مجل

  المحكمة الّدستورّية
تي من شأنها أن تجّنب أعضاء املحكمة 

ّ
ق باملحكمة الّدستورّي على بعض الوسائل ال

ّ
نّص القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 و املتعل

ذي يجب أن يؤّديه أعضاء املحكمة قبل مباشرة مهاّمهم، ينّص على التزامهم بالقيام بوظائفهم “ بكل 
ّ
اتي. أّوال، اليمين ال

ّ
انعدام الحياد الذ

إخالص وأمانة واستقاللية، و )ممارستها( بكل حياد ونزاهة و)العمل( على ضمان علوية الدستور”82. ثانيا، يحّجر املشّرع الجمع بين عضوية 
املحكمة الدستورية ومباشرة أّي وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه83.  كذلك، على أعضاء املحكمة الدستورية التقّيد بمقتضيات 
واجب التحّفظ وذلك باالمتناع عن إتيان كّل ما من شأنه أن ينال من استقالليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحّجر عليهم خالل مّدة عضوّيتهم 
خاذ أّي موقف علني أو اإلدالء بأّي رأي أو تقديم استشارات في املسائل التي تدخل في مجال اختصاصات املحكمة الدستورية84.  أخيرا، يجوز 

ّ
ات

التجريح في أحد أعضاء املحكمة الدستورية بمطلب مم�ضى من طالبه يقدم لرئيسها. وتتخذ املحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها 
بعد االستماع للعضو املجرح فيه. و ال يشارك العضو املعني في التصويت وال يحضره85. 

2.2.2 الحياد الموضوعي

تي مارسها أو يمارسها القا�ضي في نفس القضّية. فحّتى لو لم يكن للقا�ضي موقف سابق لصالح أو ضّد 
ّ
ق الحياد املوضوعي بالوظائف ال

ّ
يتعل

زمين للحكم في القضّية. 
ّ
ه يمكن أن تكون له معرفة بالقضّية أو فكرة عنها تمنعه من البّت بالحياد و املوضوعّية الال

ّ
أحد األطراف، فإن

  المحكمة اإلدارّية
قة بسير املحكمة اإلدارّية. أّوال، اإلزدواجّية الوظيفّية يمكن أن ينتج عنها تعّهد 

ّ
في هذا اإلطار، يمكن أن يحوم شّك حول بعض الجوانب املتعل

في املفاوضة، حّتى و لو كانت  ثانيا، مشاركة املقّرر  ثّم بعد ذلك في هيئة قضائّية.   في هيئة استشارّية، 
ّ

بعض أعضاء املحكمة بنفس امللف
مشاركته بصوت استشاري. ثالثا، إمكانّية مشاركة مندوب الّدولة في املفاوضة بطلب من رئيس الّدائرة، و إن كان ذلك بصوت استشاري أيضا. 

في كّل هذه الّصور، خطر انعدام الحياد ماثل باعتبار أّن القا�ضي املعنّي كانت له معرفة سابقة بالقضّية في إطار ممارسته لوظيفة أخرى.

  مجلس المنافسة  
في خصوص مجلس املنافسة، يمكن أن نبدي املالحظات الّتالية. أّوال، على غرار املحكمة اإلدارّية، يمارس مجلس املنافسة و ظائف استشارّية 
ة باملنافسة في الّسوق. و يطرح الّتعّهد الّتلقائي مشكال 

ّ
إلى جانب وظائفه القضائّية. ثانيا، يتمّيز املجلس بإمكانّية الّتعّهد الّتلقائي بممارسة مخل

خاذ موقف من القضّية، و لو 
ّ
جدّيا بالّنظر إلى مبدأ الحياد. ألّن كّل تعّهد تلقائي يفترض في حّد ذاته حكما مسبقا و تفّحصا سابقا للوقائع و ات

كان ذلك بشكل ضمنّي. أخيرا، حضور املقّرر و املقّرر العاّم، و لو كان ذلك دون املساهمة في الّتصويت86، مخالف ملقتضيات حياد املحاكم، 
تي تعّهد بها املجلس.

ّ
زمة للّتحقيق في األفعال ال

ّ
يا إجراء األبحاث الال

ّ
ما داما قد تول

78 الفصل 21 فقرة 7 من نفس القانون املذكور سابقا.

79 الفصل 21 فقرة 8 من نفس القانون املذكور سابقا.

80 الفصل 21 فقرة أخيرة من نفس القانون املذكور سابقا.

ة املرافعات املدنّية و الّتجارّية.
ّ
81 انظر الفصل 250 من مجل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
82 الفصل 15 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 و املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
83 الفصل 26 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 و املتعل

ه يستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن املحكمة الدستورية املنشور في املجالت القانونية املختصة.
ّ
ق باملحكمة الّدستورّية. تنّص الفقرة 2 من هذا الفصل على أن

ّ
84 الفصل 27 فقرة أولى من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 و املتعل

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
85 الفصل 28 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 و املتعل

ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار.
ّ
86 الفصل 23 فقرة 2 من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل
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  دائرة المحاسبات  
قة بسير دائرة املحاسبات يمكن أن تطرح مشكال. أّوال، اإلزدواجّية الوظيفّية للّدائرة يمكن أن ينتج عنها تعّهد بعض 

ّ
بعض الجوانب املتعل

 على املستوى اإلداري، ثّم بعد ذلك على املستوى القضائي. ثانيا، مشاركة املندوب العاّم للحكومة أو مندوبي الحكومة 
ّ

أعضائها بنفس امللف
تي تختّص أساسا بالبّت في مطالب الّتعقيب88، حّتى و لو كان ذلك دون املساهمة في الّتصويت. فاملندوب 

ّ
في اجتماعات الجلسة العاّمة87، ال

ى، بمساعدة مندوبي الحكومة، مهاّم الّنيابة العمومّية لدى هذه الّدائرة، وبهذه الّصفة يمكنه تقديم 
ّ
العاّم للحكومة لدى دائرة املحاسبات يتول

عون ضّد القرارات الّصادرة عن دائرة املحاسبات لحساب الّدولة89. في هذه الّصور 
ّ
ق بالقضايا املعروضة على الّدائرة و رفع الط

ّ
ملحوظات تتعل

يمثل خطر انعدام حياد الّدائرة باعتبار أّن القا�ضي املعنّي حصلت له معرفة سابقة بالقضّية في إطار وظيفة مختلفة. ثالثا، كما أشرنا إلى 
ذلك أعاله، تتمّيز دائرة املحاسبات بإمكانّية الّتعّهد الّتلقائي. و يطرح الّتعّهد الّتلقائي مشكال جدّيا بالّنظر إلى مبدأ الحياد. ألّن كّل تعّهد تلقائي 

خاذ موقف من القضّية، و لو كان ذلك بشكل ضمنّي.
ّ
يفترض في حّد ذاته حكما مسبقا و تفّحصا سابقا للوقائع و ات

  دائرة الّزجر المالي
سبة لدائرة الّزجر املالي، يمكن أن نبدي املالحظتين الّتاليتين. من ناحية، و على غرار دائرة املحاسبات، يمكن لدائرة الّزجر املالي أن تتعّهد 

ّ
بالن

تلقائّيا، ألّن الّرئيس األّول لدائرة املحاسبات، و هو أيضا رئيس دائرة الّزجر املالي، يمكنه أن يرفع قضّية لدى هذه األخيرة عن طريق مندوب 
ى 

ّ
الحكومة. من ناحية أخرى، حضور املقّرر في املفاوضة، و لو بصوت استشاري90، يخالف مقتضيات حياد املحاكم، ما دام املقّرر قد تول

تي تعّهدت بها الّدائرة.
ّ
زمة للّتحقيق في الوقائع ال

ّ
إجراء األبحاث الال

  المحكمة الّدستورّية
حقة عندما يتّم الّدفع بعدم الّدستورّية، و سبق لبعض أعضاء 

ّ
 في إطار الّرقابة الال

ّ
يبدو أّن الحياد املوضوعي للمحكمة الّدستورّية ال يطرح إال

رة الدفع بعدم الدستورية ملوجباتها الشكلية واإلجرائية.
ّ

جنة الخاّصة بالّتثّبت في مدى احترام مذك
ّ

املحكمة أن نظر في القضّية ضمن الل

في املفاوضة. هذا  الّتحقيق  ى 
ّ
ذي تول

ّ
ال أّوال مسألة حضور عضو املحكمة  الّنقائص: هناك  الحياد املوضوعي لبعض املحاكم يشكو من بعض 

املشكل يهّم عديد املحاكم املدروسة: املحكمة اإلدارّية و مجلس املنافسة و دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي. ثّم هناك مشكل الّتعّهد الّتلقائي 
ذي يمكن اعتباره ماّسا بحياد املحكمة. و يهّم مجلس املنافسة و دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي. أخيرا، في املحكمة الّدستورّية، يمكن 

ّ
ال

للقا�ضي أن يتعّهد بقضّية سبق له أن نظر فيها في طور إجرائّي سابق. 

ق بتنظيم دائرة املحاسبات، املذكور سابق.
ّ
87 الفصل 15 فقرة أخيرة من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ق بتنظيم دائرة املحاسبات، املذكور سابق.
ّ
88 الفصل 17 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ق بتنظيم دائرة املحاسبات، املذكور سابق.
ّ
89 الفصل 19 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

90 الفصل 17 فقرة 2 من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا.

خاتمــة
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3 حقوق الدفاع

ر املحاكمة العادلة ضمانات إجرائّية. يمكن أن نجمل هذه الّضمانات في مفهوم حقوق الّدفاع املنصوص عليها بالفصل 108 
ّ
يجب أن توف

فقرة 2 من الّدستور: “ حّق الّتقا�ضي و حّق الّدفاع مضمونان...”.

ر حماية أساسّية ضّد تعّسف القا�ضي: 
ّ
تي توف

ّ
ليس من الّسهل حصر مفهوم حقوق الّدفاع. لكن يمكن أن نّتفق حول املقتضيات الّتالية ال

املواجهة و علنّية الجلسات و تعليل األحكام. 

1.3 مبدأ المواجهة 

  المحكمة اإلدارّية
الّصبغة االستقصائّية إلجراءات  أمام املحكمة اإلدارّية. و تساعد  املّتبعة  في اإلجراءات  املواجهة  يتّم احترام مقتضيات مبدأ  بصفة عاّمة، 
ق باملحكمة 

ّ
الّتقا�ضي اإلداري على تفعيل مقتضيات املواجهة. في هذا اإلطار، ينّص الفصل 44 فقرة 2 و 3 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

اإلعالم  يقع  كما  الّتحقيق.  تنفيذ عملّيات  بالّسهر على  و  األطراف  إلى  املراسالت  بتوجيه  ف 
ّ
مكل األخيرة  لهذه  العاّم  الكاتب  أّن  اإلدارّية على 

ريقة اإلدارّية و بدون مصاريف. 
ّ
رات و غير ذلك من اإلجراءات بالط

ّ
بالّدعوى و املذك

د. من ناحية أخرى، يمكن 
ّ

يقع احترام مبدأ املواجهة حّتى في إطار االجراءات االستعجالّية، لكن يتّم تطويع مقتضيات املواجهة ملقتضيات الّتأك
زاعات االنتخابّية في 

ّ
قة باألمن العاّم تفرض البّت في الن

ّ
زاع االنتخابي، ألّن اعتبارات ملّحة متعل

ّ
أن نتفّهم الّتخفيف في تطبيق املبدأ في ماّدة الن

أقرب وقت ممكن91، بل يمكن أن نتفّهم حّتى استبعاد املبدأ تماما عندما يصبح، ألسباب بديهّية، غير مفيد في حّل القضّية. فها هو الفصل 
ه “يمكن لرئيس الّدائرة االبتدائّية باملحكمة اإلدارّية أن يق�ضي 

ّ
ق باملحكمة اإلدارّية ينّص على أن

ّ
43 فقرة 2 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ي عن القضّية أو طرحها، عدم االختصاص الواضح، انعدام ما 
ّ

مباشرة في الّدعوى دون تحقيق و دون سابق مرافعة في الحاالت الّتالية: الّتخل
يستوجب الّنظر، عدم القبول أو الّرفض شكال”. 

يثيرها  تي 
ّ
ال املطاعن  أّوال،  املواجهة.  باحترام  في عالقة  ساؤالت، 

ّ
الت بدأت تطرح بعض  العادلة،  للمحاكمة  الكوني  الّنموذج  تأثير  لكن، تحت 

القا�ضي من تلقاء نفسه مستبعدة من مجال املواجهة. فعندما يرى القا�ضي اإلداري أّن عليه إثارة مطعن يهّم الّنظام العاّم غفل عنه األطراف، 
فهو ال يعتبر نفسه ملزما بإعالم األطراف بهذا املطعن و طلب ملحوظاتهم. ثانيا، هل يجب إحالة الّتقرير على األطراف لتمكينهم من مناقشته 
 القضّية، إلى مندوب الّدولة. اإلجابة يجب أن تكون بالّنفي، ألّن الّتقرير وثيقة داخلّية 

ّ
قبل املفاوضة. خاّصة و أّن الّتقرير يحال، مع ملف

ى 
ّ
ص لتقريره، “ يتول

ّ
ه إثر تالوة املقّرر مللخ

ّ
ذي خضع ملبدأ املواجهة. باإلضافة إلى أن

ّ
 القضّية، ال

ّ
للهيئة الحكمّية، يعّده املقّرر انطالقا من ملف

راتهم”92. أخيرا، يمكن أن 
ّ

رئيس الجلسة تمكين األطراف الحاضرين أو من ينوبهم من إبداء مالحظاتهم في حدود ما أثاروه و ناقشوه في مذك
تطرح مسألة شبيهة بالّسابقة في خصوص عدم إحالة ملحوظات مندوب الّدولة. لكن، في هذه الحالة أيضا، “يحّق لألطراف طلب الرّد على 

لب خالل الجلسة و يقع الرّد في أجل يحّدده رئيس الجلسة”93. 
ّ
ملحوظات مندوب الّدولة على أن يتّم الط

91 باستثناء نزاعات نتائج االنتخابات التي يمكن التفكير في التمديد في آجال التقا�ضي املضبوطة في القانون عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 لتحقيق ضمان أوفر ملبدأ املواجهة.

ق باملحكمة اإلدارّية.
ّ
92 الفصل 51 فقرة 3 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ق باملحكمة اإلدارّية.
ّ
93 الفصل 51 فقرة أخيرة من قانون 1 جوان 1972 املتعل
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  مجلس المنافسة  
د، هناك حّد أدنى من املواجهة مضمون. في 

ّ
في مجملها، االجراءات أمام مجلس املنافسة تحترم مقتضيات مبدأ املواجهة. حّتى في حالة الّتأك

 بعد سماع األطراف 
ّ
زاع، و لكن ال يتّم ذلك إال

ّ
د، يمكن ملجلس املنافسة أن يأذن بوسائل تحّفظّية إلى حين البّت في أصل الن

ّ
حالة الّتأك

تي قام بها. هذا الّتقرير 
ّ
ذي يحّرره املقّرر إثر األبحاث ال

ّ
و مندوب الحكومة94. لكّن الوثيقة األهّم في القضّية أمام مجلس املنافسة هي الّتقرير ال

يحال على األطراف لتقديم وسائل دفاعهم، و أيضا على مندوب الحكومة لتقديم ملحوظات اإلدارة. و يتمّتع األطراف و مندوب الحكومة بأجل 
معقول، شهران، للرّد على الّتقرير95. ينّص القانون على أّن ردود و ملحوظات األطراف يتّم تبليغها إلى مندوب الحكومة، لكّنه ال ينّص على 
ف بالّتجارة، على األطراف96. لكن، يمكن لألطراف 

ّ
ال للوزير املكل

ّ
ى الّدفاع عن املصلحة العاّمة و ممث

ّ
إحالة ملحوظات هذا األخير، بوصفه يتول

ل في ما لرئيس مجلس املنافسة 
ّ
الع هذا يعرف حّدا جدّيا يتمث

ّ
97، بما في ذلك مالحظات مندوب الحكومة. لكن، حّق اإلط ّ

الع على وثائق امللف
ّ
اإلط

من سلطة في “ أن يرفض ذلك إذا أخل الطلب بسرية املعامالت وفي هذه الحالة يمكن لهذه األطراف ... االطالع على صيغة غير سرية وملخص 
من الوثائق املعنية”98.

  دائرة المحاسبات  
أّن  بأحكامها  تقّرر  أّن دائرة املحاسبات  إلى  املواجهة. أشرنا أعاله  املّتبعة لدى دائرة املحاسبات تحترم، عموما، مقتضيات مبدأ  اإلجراءات 
د بذّمتهم. في الّصورتين األوليين، تصّرح الّدائرة ببراءة ذّمتهم بقرار 

ّ
املحاسبين أبرياء الذّمة أو لديهم فائض على الحساب أو مطالبون بما تخل

د بذّمتهم إلى الخزينة. يمكن للمحاسب املعنّي خالل أجل شهرين من 
ّ
الثة، تلزمهم بقرار وقتي ثّم بقرارا نهائي بدفع ما تخل

ّ
نهائي. و في الحالة الث

تي تّم اعتمادها إلصدار ذلك القرار. و هو ما سيفتح الباب للمحتسب بأن “ يمتثل لألوامر 
ّ
الع على الوثائق ال

ّ
تاريخ إعالمه بالقرار الوقت اإلط

الّصادرة بالحكم الوقتي أو يعارضها”99. لكن، قبل الّتصريح بالقرار الوقتي، و أثناء طور الّتحقيق، يمكن للمقّرر املعّين لكّل حساب، من طرف 
رئيس الغرفة، أن يطالب املحتسبين، أثناء مراجعة الوثائق املدّعمة للحسابات، بتقديم ما وقع الّسهو عنه100.  

عن باالستئناف في قرار دائرة املحاسبات و رفض، فإّن ذلك يتّم بقرار نهائّي. لكن، في صورة قبول االستئناف، يتّم في شأن 
ّ
كذلك، إذا تّم الط

رف املعنّي أن يقوم بالرّد عليه في أجل شهرين من تاريخ إعالمه بالقرار101.
ّ
املقتضيات املطعون فيها إصدار قرار وقتي. و يمكن للط

ق بالّتحقيق في الحساب أو على 
ّ
لع على الّتقرير املتعل

ّ
ذي يخضع حسابه لقضائها، أن يط

ّ
لكن أمام دائرة املحاسبات، ال يحّق البّتة للمحاسب ال

مالحظات مندوب الحكومة. و هو ما يمكن أن يعتبر فيه إخالل بمبدأ املواجهة.

  دائرة الّزجر المالي
 القضّية، بما في ذلك مالحظات 

ّ
الع على ملف

ّ
ف أو املتصّرف أو العون املعنّي يحّق له اإلط

ّ
أمام دائرة الّزجر املالي، أثناء طور الّتحقيق، املوظ

فوّية الّصادرة عن املقّرر، 
ّ

جاه، في جلسة املرافعة، بعد تالوة الّتقرير و املالحظات الش
ّ
مندوب الحكومة، و هو أمر الفت لإلنتباه102. في نفس االت

ق بالّتحقيق، فهذا األخير يعتبر 
ّ
يدعى املعنّي باألمر لتقديم مالحظاته103. يندر أن نجد إجراءات نزاعّية تسمح لألطراف بالرّد على الّتقرير املتعل

عموما وثيقة داخلّية للمحكمة.

  المحكمة الّدستورّية
زاع الّدستوري، القانون ال ينّص على املواجهة في صورة الّرقابة البعدّية، وهو ما يتعارض مع الحّق في محاكمة عادلة. موقف املشّرع 

ّ
في الن

ق 
ّ
ذي لديه للمحكمة الّدستورّية، أي محكمة ال تتعامل مع األشخاص العادّيين. لكن كان بإمكان القانون املتعل

ّ
هذا يمكن تفسيره بالّتصّور ال

رف 
ّ
تي أثير أمامها الّدفع بعدم الّدستورّية لتمكين الط

ّ
باملحكمة الّدستورّية الّتنصيص على جرعة من املواجهة في مستوى محكمة األصل ال

زاع من تقديم ملحوظاته في خصوص املسألة املطروحة. 
ّ
املقابل في الن

ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار، املذكور سابقا.
ّ
94 الفصل 15 الفقرة قبل األخيرة من قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

95 الفصل 19 من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور سابقا.

96 الفصل 18 من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور سابقا.

97 الفصل 19 فقرة أخيرة من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور سابقا.

98 الفصل 24 فقرة 2 من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور سابقا.

ق بسير دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
99 الفصل 31 من أمر 29 ماي 1971 املتعل

ق بسير دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
100 الفصل 18 فقرة أولى من أمر 29 ماي 1971 املتعل

ق بتنظيم دائرة املحاسبات، املذكور سابقا.
ّ
101 الفصل 37 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

102 الفصل 15 فقرة أولى من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا.

103 الفصل 16 فقرة 3 من قانون 20 جويلية 1985، املذكور سابقا.
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ال يبدو أّن مبدأ املواجهة قد باح بكّل أسراره في اإلجراءات موضوع الّدراسة: هناك تطّورات مرتقبة حّتى تستجيب هذه اإلجراءات بصفة كاملة 
يثيرها  تي 

ّ
ال املطاعن  ليشمل  املواجهة  مبدأ  امتداد مجال  نقترح  أن  يمكن  اإلدارّية،  املحكمة  في خصوص  عادلة.  في محاكمة  الحّق  ملقتضيات 

بسرّية  قة 
ّ
املتعل الوثائق  على  الع 

ّ
االط من  األطراف  تمكين  رفض  في  الّنظر  إعادة  نقترح  املنافسة،  ملجلس  سبة 

ّ
بالن و  نفسه.  تلقاء  من  القا�ضي 

الع على 
ّ
املعامالت و طريقة الّتوفيق بين هذا املبدأ و مبدأ املواجهة. اإلجراءات أمام دائرة املحاسبات يجب أن تسمح للمحاسب العمومي باالط

تي تمارسها املحكمة الّدستورّية يجب أن تنّص على على جرعة من 
ّ
حقة ال

ّ
تقرير الّتحقيق و ملحوظات مندوب الّدولة. أخيرا، إجراءات الّرقابة الال

تي أثير أمامها الّدفع بعدم الّدستورّية.
ّ
املواجهة في مستوى محكمة األصل ال

2.3 العلنّية

علنّية اإلجراءات هي شرط شفافّية القضاء، في مجتمع ديمقراطي. لكّن مبدأ العلنّية له طابع نسبي، إذ يترك مجاال للسرّية. في الواقع، يجب 
الّتمييز بين مختلف مراحل القضّية.

 إذا اقت�ضى القانون سرّيتها”. 
ّ
مبدئّيا، الجلسات علنّية. ينّص الفصل 108 فقرة أخيرة من الّدستور على أّن “جلسات املحاكم علنّية إال

  المحكمة اإلدارّية
 أّن 

ّ
ق باملحكمة اإلدارّية، في هذا اإلطار، على أّن “ جلسات املرافعة علنّية”. إال

ّ
و ينّص الفصل 51 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 املتعل

تي 
ّ
ه “ ال يحضر جلسات املرافعة ال

ّ
هذا املبدأ يعرف استثناءا هاّما، على مستوى الّتعقيب، بما أّن الفصل 76 من نفس القانون ينّص على أن

زاع أو من ينوبهم قانونا “. هذا االستثناء يبدو غير مقبول. لكن في فقه القضاء املقارن، قضت 
ّ
تعقدها )الّدوائر الّتعقيبّية( سوى أطراف الن

 في القانون104. لكّن السرّية تصبح مبّررة 
ّ
ق األمر بطور قضائي ال يبّت إال

ّ
املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنسان أّن العلنّية غير ضرورّية إذا تعل

عندما تكون “لغاية املحافظة على الّنظام العاّم أو السّر املنهي أو مراعاة لآلداب”105.

  مجلس المنافسة
املحكمة  قضت  اإلطار،  هذا  في  زاع. 

ّ
للن الّتقنّية  بالّصبغة  الظّن،  أغلب  على  تبريره،  يمكن  ما  هو  و  علنّية106.  غير  املنافسة  مجلس  جلسات 

ه يمكن االستغناء عن العلنّية إذا كانت لن تضيف شيئا للقضّية نظرا لصبغتها الّتقنّية107.
ّ
األوروبّية لحقوق اإلنسان بأن

  دائرة المحاسبات و دائرة الّزجر المالي
ق بتنظيم دائرة املحاسبات 

ّ
ذي ينطبق أمام املحاكم املالّية. إذ ينّص الفصل 13 فقرة أخيرة من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ّ
املبدأ املعاكس هو ال

ق بتحديد أخطاء 
ّ
على أن “ال تكون جلسات الغرف و األقسام علنّية”. كما تنّص الفقرة األولى من الفصل 16 من قانون 20 جويلية 1985 املتعل

تي ترتكب إزاء الّدولة و املؤّسسات العمومّية اإلدارّية و الجماعات العمومّية املحلّية و املشاريع العمومّية و ضبط العقوبات املنطبقة 
ّ
الّتصّرف ال

عليها و بإحداث دائرة الّزجر املالي، على أّن “جلسات الّدائرة غير علنّية”. هذه األحكام تبدو غير مقبولة بالّنظر إلى الّدستور. حّتى إذا كانت السرّية 
ق 

ّ
مبّررة لغاية املحافظة على الّنظام العاّم أو السّر املنهي أو مراعاة لآلداب، و حّتى إذا ق�ضى فقه القضاء املقارن بأّن العلنّية غير ضرورّية إذا تعل

 في القانون108، فإّن الّتنصيص على مبدأ السرّية بصفة مطلقة قد يكون مخالفا ملقتضيات املحاكمة العادلة. 
ّ
األمر بطور قضائي ال يبّت إال

  المحكمة الّدستورّية
ق باملحكمة الّدستورّية على أّن “ جلسات املحكمة الدستورّية علنّية، 

ّ
ينّص الفصل 36 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

ويمكن لها أن تقّرر استثنائّيا سّريتها “.

.CEDH 26 octobre 1984, De Cubber c/Belgique ; CEDH 8 décembre 1983, Axen C/Allemagne :104 انظر قرار املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنسان

ق باملحكمة اإلدارّية.
ّ
105 الفصل 51 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 املتعل

106 الفصل 20 فقرة أولى من قانون 15 سبتمبر 2015، املذكور سابقا.

  CEDH 31 janvier 1995, Schuler-Zgraggen c/Suisse : 107 انظر قرار املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنسان

     CEDH 26 octobre 1984, De Cubber c/Belgique ; CEDH 8 décembre 1983, Axen C/Allemagne : 108 انظر قرار املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنسان
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ن علنّية الجلسات الّرأي العاّم من 
ّ

 في جلسة علنّية”. و تمك
ّ
ه “ ال يكون الّتصريح بالحكم إال

ّ
ينّص الفصل 108 فقرة أخيرة من الّدستور على أن

ق باملحكمة اإلدارّية على أّن “منطوق الحكم ال يكت�ضي 
ّ
ممارسة رقابته عليها. و ينّص الفصل 52 فقرة أخيرة من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ق 
ّ
املتعل  2015 15 سبتمبر  قانون  األخيرة من  قبل  الفقرة   20 الفصل  ينّص  علنّية”. كذلك  في جلسة  به  الّتصريح   عند 

ّ
إال الّنهائّية  الّصيغة 

سبة لقرارات املحكمة 
ّ
بالن أيضا  “ يصدر قراراته بصفة علنّية”. و هو ما يصّح  املنافسة  أّن مجلس  املنافسة و األسعار على  بإعادة تنظيم 

الّدستورّية109. 

د على تمّيز هذه املحاكم، و يطرح في نفس 
ّ

لكّن قرارات دائرة املحاسبات و دائرة الّزجر املالي تخالف قاعدة علنّية الّنطق باألحكام. و هو ما يؤك
الوقت مشكل دستورّية هذا الحّل، بالّنظر إلى مقتضيات املحاكمة العادلة.

تي تّمت دراستها. و السرّية ضرورّية لضمان نجاعة الّتحقيق في القضّية و الوصول 
ّ
أّما الّتحقيق و املفاوضة، فهما سرّيان أمام جميع املحاكم ال

إلى الحقيقة. و تهدف سرّية املفاوضة إلى ضمان استقاللّية القضاة بحمايتهم من كّل ضغط خارجّي110.

سبة لهذه 
ّ
واضح أّن قاعدة العلنّية تعرف عّدة هنات في مختلف اإلجراءات املدروسة. بعض هذه الهنات يمكن تبريره، و البعض اآلخر ال. بالن

ل لجعل القانون الّنافذ، في هذا املجال، متطابقا مع مقتضيات الحّق في محاكمة عادلة. 
ّ

األخيرة، املطلوب من املشّرع الّتدخ

3.3 الّتعليل

دت املحكمة األوروبّية لحقوق 
ّ

يهدف تعليل األحكام القضائّية إلى حماية املتقاضين بتمكينهم من مراقبة عمل القضاة. في القانون املقارن، أك
زاع بصفة نهائّية”111.

ّ
ل، يبّت في الن

ّ
اإلنسان أّن املحاكمة العادلة تفترض “ الحّق في الحصول على قرار معل

تنفيذ  توقيف  ماّدة  في  ادرة  الصًّ للقرارات  سبة 
ّ
بالن  

ّ
إال صراحة  الّتعليل  واجب  على  الّتنصيص  يقع  لم  اإلدارّية،  املحكمة  لقرارات  سبة 

ّ
بالن

ق باملحكمة اإلدارّية على أّن “ الّرئيس األّول يبّت في املطالب املرفوعة 
ّ
القرارات اإلدارّية. إذ ينّص الفصل 40 من قانون 1 جوان 1972 املتعل

ه إذا كان الّتعليل وجوبّيا في إطار إجراء استعجالي، فمن باب أولى و أحرى أن يكون كذلك 
ّ
ل...”. يمكن أن نستنتج من ذلك أن

ّ
إليه...بقرار معل

ق بالقضاء اإلداري تكريس واجب تعليل القرارات 
ّ
شريع الجديد املتعل

ّ
ى الت

ّ
عندما يبّت القا�ضي اإلداري في األصل. لكن، من املستحسن أن يتول

الّصادرة عن املحاكم اإلدارّية، على أن يتّم الّتنصيص على االستثناءات إن اقت�ضى األمر ذلك.  

ق بإعادة تنظيم املنافسة و األسعار: واجب تعليل قرارات مجلس املنافسة غير مكّرس، 
ّ
نالحظ نفس الفراغ في قانون 15 سبتمبر 2015 املتعل

ق بالّدستورّية بالّنظر إلى الحّق في محاكمة عادلة. 
ّ
مّما يطرح مشكال يتعل

ى، بالفعل، بيان 
ّ
لكن، في الّتطبيق، يقع تعليل القرارات الّصادرة سواء عن املحكمة اإلدارّية أو عن مجلس املنافسة. كّل هذه القرارت تتول

زاع و تبّرره بعرض أسبابه، في شكل “حيثّيات”. كما أّن غياب الّتعليل أو عدم كفايته يعتبر سببا لنقض الحكم من طرف 
ّ
ذي تعطيه للن

ّ
الحّل ال

املحكمة األعلى درجة. 

وقع الّتنصيص صراحة على واجب تعليل قرارات املحكمة الّدستورّية في الفصل 5 فقرة أولى من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 
ي ينّص على أّن “ قرارات املحكمة الدستورّية وآراؤها تّتخذ باألغلبية املطلقة ألعضائها عدا ما استثناه هذا 

ّ
ال ق باملحكمة الّدستورّية 

ّ
املتعل

ق بتنظيم دائرة املحاسبات على أّن كّل قرار تصدره 
ّ
جاه، ينّص الفصل 26 من قانون 8 مارس 1968 املتعل

ّ
القانون وتكون معللة”. في نفس االت

الّدائرة يجب أن يتضّمن “ املستندات الواقعّية و القانونّية”.

ق باملحكمة الّدستورّية.
ّ
109 الفصل 36 من القانون األسا�ضي املؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 املتعل

تي تحيط باملفاوضة. لكّن هذه املمارسة نشأت في إطار قانوني و ثقافي خاّص بها، مّما ال يجعل نقلها إلى بيئة أخرى ناجحا دائما.
ّ
ن من الّتخفيف من وطأة السرّية ال

ّ
110 ممارسة اآلراء املخالفة تمك

مة الّدولّية للّتقرير عن الّديمقراطّية. انظر:
ّ
111 ترجمة املنظ

.CEDH 3éme sect., 10 novembre 2004, aff. Taskin et autres c/ Turquie, req. n° 46117/99 ; 2éme sect., 17 décembre 2002, aff. BOC c/Roumanie, req. n° 33353/96 ; 5 février 2002, aff. Conka c/Belgique, req. n° 515564/99
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تي ترتكب إزاء الّدولة و املؤّسسات العمومّية اإلدارّية و الجماعات العمومّية 
ّ
ق بتحديد أخطاء الّتصّرف ال

ّ
أّما قانون 20 جويلية 1985 املتعل

تعليل  في خصوص واجب  الّصمت  املالي، فقد الزم  الّزجر  بإحداث دائرة  و  املنطبقة عليها  العقوبات  العمومّية و ضبط  املشاريع  و  املحلّية 
ق بهذه الّدائرة صراحة على واجب تعليل أحكامها.

ّ
تي أحدثها. لذا من املستحسن أن ينّص اإلطار القانوني الجديد املتعل

ّ
قرارات الّدائرة ال

زاع و تبّرره بعرض أسبابه.
ّ
ذي أعطته للن

ّ
لة. فهي تبّين بالفعل الحّل ال

ّ
لكن، في املمارسة، تصدر قرارات دائرة الّزجر املالي معل

واجب  خصوص  في  الّصمت  أحيانا  الزمت  الّنصوص  فإّن  الّتطبيق،  في  لة 
ّ
معل دراستها  تّمت  تي 

ّ
ال املحاكم  كّل  عن  الّصادرة  القرارات  كانت  إذا 

ل املشّرع لسّد هذا الفراغ بتكريس هذا الواجب صراحة.
ّ

الّتعليل. لذا، من املستحسن أن يتدخ
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