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عمال بؤحكام الفصل  51من المرسوم عـــدد  79لسنة  2011المإرخ فً  20أوت 2011
المتعلق بتنظٌم مهنة المحاماة .
و عمال بالفصل  52من المرسوم ٌتقدم إلٌكم مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بالتقرٌر
األدبً لنشاطه للسنة القضائٌة .2015/2014
نترحم على من فقدنا من الزمٌالت و الزمالء و فً مقدّمتهم رئٌس
و فً البداٌة نتذكر و
ّ
الفرع الجهوي للمحامٌن بتونس المرحوم محمد نجٌب بن ٌوسف  ،رحمهم هللا جمٌعا .
واصل مجلس الهٌئة مهامـــه فً ظروف إستثنائٌة تبعا لما هو سائد بالجمهورٌة،فعلى
المستوى الوطنً تم ٌّز الوضع العام فً البالد بعدم االستقرار األمنً و السٌاسً .
إذ تواصلت ضربات اإلرهاب الغادرة و احتدت باغتٌالها فً مناسبات متع ّددة لعدد مهم من
تطور األمر إلى الهجوم على متحف باردو
عناصر الجٌش الوطنً وقوى األمن الداخلً و ّ
و قتل عدد مهم من السٌاح ،بما جعل من عنوان المعركة على اإلرهاب عنوانا ٌستؤثر
باألهمٌة قبل كل أولوٌات الدولة  ،وقــد ع ّبر مجلس الهٌئة بوضوح عن موقفه الرافض
لإلرهاب و دعا جمٌع األطراف إلى االلتزام بثوابت الوحدة الوطنٌة لمقاومته وشارك فً
التحركات الوطنٌة والشعب ٌّة المع ّبرة عن ذلك  ،كما قدّم فً بٌاناته إقتراحات عملٌة تساعد
ّ
على التصدي له بجد ٌّة و نجاعة.
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مكونات المجتمع المدنً إستكمال متابعة
كما واصلت الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بمع ٌّة بقٌة ّ
مقررات الحوار الوطنً و إنهاء الفترة االنتقالٌة بمواكبة االنتخابات التشرٌعٌة
و تنفٌذ ّ
كمكون للرباعً الراعً للحوار ومن خالل تفعٌل نشاط مركز المحاماة لمالحظة
والرئاس ٌّة
ّ
اإلنتخابات ،والمشاركة بالمشاورات التً شملت المجتمع المدنً عند تكوٌن الحكومة
و تركٌزها .
و عالوة على تقدٌر الرأي العام لدور الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بالمساهمة فً إدارة
وإنجاح الحوار الوطنً ،فقد تم تكرٌمها فً شخص عمٌدها الناطق الرسمً باسم الحوار
الوطنً بإسناده الصنف األول من وسام الجمهورٌة بمناسبة موكب ن ّظمه السٌد رئٌس
الجمهورٌة احتفاء بعٌد الثورة ٌوم  14جانفً . 2015
و للتذكٌر فقد تواصل مناخ عدم االستقرار السٌاسً من خالل التعامل خالل سنة قضائٌة
واحدة مع حكومتٌن ،وامتدت أجواء و مإ ّ
شرات الفترة االنتقالٌة إلى الفترة الحالٌة التالٌة
لها ،وخصوصا بالنظر للبدء فً نقاش و تنفٌذ األحكام الدستورٌة المتعلّقة بالسلطة
القضائٌة .
و قد بادر عمٌد المحامٌن منذ استكمال االنتخابات التشرٌعٌة إلى مراسلة جمٌع األطراف
المعنٌة بمشروع المجلس األعلى للقضاء ( وزارة العدل،الهٌئة الوقتٌة لإلشراف على
القضاء العدلً ،جمعٌة القضاة ،نقابة القضاة ،الجمعٌة التونسٌة للمحامٌن الشبان)
ودعوتها إلجراء نقاش تحضٌري حول المشروع لما ٌقتضٌه الفصل  148من الدستور من
وجوب تركٌز المجلس فً أجل أقصاه س ّتة أشهر من تارٌخ االنتخابات التشرٌعٌة  ،ورغم
الردود األولٌة المطمئنة بالرغبة فً الحوار من أجل مشروع تشاركً و عقد ع ّدة جلسات
لدى الهٌئة الوقتٌة لإلشراف على القضاء العدلً شارك فٌها ممثلو مجلس الهٌئة  ،فإن
غٌاب بعض األطراف و عدم جدٌتها فً الحوار  ،وانطالق العمل فً لجنة فن ٌّ ّة صلب
وزارة العدل تع ّد مشروع قانون دون دعوة الهٌئة الوطنٌة للمشاركة فٌها ،و قــد أعلنت
عن مشروعها فً موفى دٌسمبر  2014و هو مشروع عارضته الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن
صرحت به لدى حضورها لدى اللّجنة بتارٌخ
و أعلنت عن ذلك لدى الرأي العام و ّ
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 2015/02/17معلنة عدم إستعدادها للتعامل معها لكونها جزء من رأي وحٌد  ،وأنها
ستقدّم مقترحاتها وطلباتها للجهة السٌاس ٌّة القادرة على تحمل مسإولٌة القبول والرفض.
و قد إستند تحرك مجلس الهٌئة على النضال من أجل مجلس أعلى للقضاء ٌ -كرس ما
جاء به الدستور دون تحرٌف – إلى مبادئ اإلستقاللٌة و التركٌبة المختلطة و المحاكمة
العادلة ( رسالة السٌد العمٌد للزمالء بتارٌخ  04مارس ، ) 2015وقــد قدّم مجلس الهٌئة
تصوره للمجلس األعلى للقضاء ضمن وثٌقة فً مقترح مشروع قانون عرضه وقــد
ّ
ترأسه عمٌد المحامٌن خالل جلسة إستماع عقدتها لجنة التشرٌع العام بمجلس نواب
الشعب ٌوم  26مارس . 2015
كما نظم مجلس الهٌئة بواسطة مركز الدراسات و البحوث و التوثٌق للمحامٌن التونسٌٌن
ندوة حول المشروع إنتهت بنقاش مستفٌض و شارك أعضاء مجلس الهٌئة ورإساء
الفروع و أعضائها فً تنظٌم حلقات نقاش للمحامٌن بعــدة محاكم ساهمت فً صٌاغة
المشروع المشار إلٌه .
كما نظمت ندوة للفروع بتوزر بتارٌخ

 14فٌفري  2015إهتمت فً صدارة أعمالها

بالمجلس األعلى للقضاء و أصدرت الئحة فً توصٌاتها تحوصل توجه هٌاكل المحاماة
وتصمٌمها على الدفاع عن رإٌة المهنة للمشروع .
و قــد توجت هذه المجهودات بتحركات نضالٌة من أجل الدفاع عن رإٌة المحاماة
للمجلس األعلى للقضاء شارك فٌها المحامون بكثافة و أهمها الجلسة العامة اإلستثنائٌة
المنعقدة بتارٌخ  13مارس . 2015
و إثر مصادقة مجلس نواب الشعب بؤغلبٌة مهمة على مشروع معدل تمٌز بؤخذ جزئً
بمطالب المحامٌن فً خصوص التركٌبة و التفقد و التتبع  ،و إغفال للبعض اآلخر
كالضمانات الواجبة لتفعٌل و حماٌة دور الثلث المستقل ( نٌابة الرئٌس ) و الطعون عند
حفظ التتبعات و رفض رفع الحصانة  ،سجل مجموعة من النواب طعنهم فً المشروع
لدى الهٌئة الوقتٌة لمراقبة دستورٌة القوانٌن لمخالفته أحكام الدستور  ،و هو طعن عبر
مجلس الهٌئة ضمن بٌانه الصادر بتارٌخ  26ماي  2015عن موقفه الصرٌح منه و إزاء
الظروف التً إقترنت به من تحرٌض على المحاماة و المحامٌن و أجواء إحتقان بالمحاكم
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و مس و تعرٌض بالمحامٌن النواب بالمجلس التشرٌعً  ،و هو موقف أكد على مبدأ
علوٌة القانون و الحق فً االلتجاء للهٌئات القضائٌة و الدستورٌة إال أنه ٌحذر من
تضارب المصالح و الضغوط المسلطة للحصول على قرار ٌرجح الرإٌة القطاعٌة
للمشروع و تواصل توظٌف كل المواضٌع أي كانت خطورتها و أهمٌتها فً تحرٌك
التجاذب السٌاسً دون إهتمام بحقٌقة المحتوى و متطلبات المحافظة على المإسسات
والتوجه إلصالحها و تطوٌرها باعتبار األولوٌة للمتقاضٌن و حقوقهم  ،و هو ما عبرت
عنه مظاهر التصوٌت للمشروع ثم الطعن فٌه  ،كما عبر عنه التركٌز فً اإلختالف
والطعن على الفصل األول من المشروع  ،و عدم شموله بقرار الهٌئة القاضً بعدم
دستورٌة القانون .
و تدرج األحداث و المواقف المعبر عنها ٌنبه إلى المخاطر التً تحٌط بالقضاء عامة
وباستقاللٌته  ،و خاصة بمشروع المحكمة الدستورٌة  ،و التً تشكل مكونا من السلطة
القضائٌة ٌعادل فً أهمٌته و خطورته بقٌة مكوناتها و قـــد ٌفوقها خطورة  ،لضرورة أن
ٌتم تؤسٌسها بمنطق مطابق لما جاء به الدستور و مختلف عن الثقافة القضائٌة السائدة .
و قــــد تزامــن هذا الحراك و أثر فً الوضع بالمحاكم التً تمٌزت خالل السنة المنقضٌة
بتعطل نسق العمل فً المحاكم بما جعل من ظروف الممارسة صعبة على المحامٌن  ،كما
شهدت العالقة مع بعض القضاة تشنجا إلنكار بعضهم تطبٌق القانون و الضمانات
المكفولة للمحامً و تصاعد إحاالت المحامٌن بخالف ما ٌقتضٌه القانون و عدم التعاون
فً رد اإلعتداءات المسلطة على المحامٌن  ،و رغم محاوالت عمٌد المحامٌن و مجلس
الهٌئة ورإساء الفروع فً حل المشاكل عبر الحوار  ،فإن جل المحاوالت لم تكن ناجحة
لتخلً بعض المسإولٌن القضائٌٌن عن صالحٌاتهم مما ساهم فً تؤجٌج الوضع و دفع
المحامٌن بتؤطٌر من هٌاكلهم لالحتجاج فً عــدة جهات و على المستوى الوطنً رفضا
لهذه الممارسات  ،و سٌستمر مجلس الهٌئة فً الذود عم حقوق المحامٌن و مكتسباتهم
وفً سبٌل تحسٌن ظروف ممارسة المهنة بالحوار آمال أن ٌجد لدى السلط القضائٌة
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العمومٌة شروط اإلستعداد للحوار و اإللتزام به  ،و على إعتبار أن الحوار هو جزء
أساسً من وسائل النضال النقابً و األولً منه .
و قـــد بذل المجلس جهدا فً التركٌز على مهامه األصلٌة و واصل رعاٌة شإون
المحامٌن و مشاغلهم خالل السنة القضائٌة المنقضٌة ،والنشاط ضمن اللجان المحدثة
صلب مجلس الهٌئة و التً ٌشرف علٌها أعضاء المجلس و ٌشارك المحامون فً أغلبها
بشكل مفتوح  ،و هً :
ــ لجنة الدراسات القانونٌة و التشرٌع ،
ــ لجنة محاضرات التمرٌن و شإون المتمرنٌن ،
ــ لجنة التكوٌن المستمر ،
ــ لجنة تنظٌم الندوات و الفعالٌات ،
ــ لجنة الشإون المهنٌة و ال ّدفاع عن ال ّدفاع ،
ــ لجنة القضاٌا العادلة و الحرٌات ،
ــ لجنة الشإون االجتماعٌة ،
ــ لجنة مشروع صندوق ال ّدفوعات المالٌة للمحامٌن ،
 لجنة شإون المرأة المحامٌة .و هو توزٌع ر ّكز على أولوٌات المجلس فً العمل ومشاركة فاعلة لجمٌع أعضاء المجلس
فً العمل،كما اهتم مجلس الهٌئة بالمهام التً اقتضاها المرسوم المن ّظم للمهنة والتطبٌق
قررته األحكام االنتقالٌة ،وأهمها مواصلة تركٌز الفروع المحدثة وعددها
التدرٌجً له كما ّ
إثنً عشر ( بحسب عــدد محاكم االستئناف الموجودة و المحدثة ) وتوفٌر مقرات ألغلبها
وتجهٌزها و انتداب موظفٌن لها .
و سعٌا لتقرٌب المعلومة من المحامٌن و التواصل معهم و عمال بمبدأ الحق فً النفاذ
للمعلومة انطلق العمل بموقع إلكترونً رسمً حدٌث ٌهتم بؤنشطة الهٌئة وصندوق
التقاعد و ٌع ّمم المعلومة و ٌو ّفر خدمات عن بعد للمحامٌن و ٌلٌق بموقع المهنة وأهمٌتها
و تتح ّكم فٌه الهٌئة و بكلفة مدروسة .
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و فٌما ٌلً عرض ألهم أنشطة المجلس عن الفترة الممتدة بٌن

 01جوان  2014إلى

 31ماي : 2015

 /Iجدول المحامٌن :
ٌختص مجلس الهٌئة عمال بالفصلٌن  5و  62من المرسوم المن ّظم للمهنة بضبط جدول
المحامٌن ،وهً مهمـّـة تالقً عــ ّدة صعوبات لعدم تطابق المعطٌات التً تمسكها كتابة
المجلس مع تلك المثبتة لدى الفروع ،والمعطٌات الفعلٌة التً تخص المباشرة و سعٌا
لضبط دقٌق للجدول وبعد العمل بتحٌٌن إدراج قرارات اإلحالة على عدم المباشرة
والرجوع للمباشرة عبر المنظومة اإللكترونٌة تدرٌجٌا بحسب جاهزٌة اإلدارٌٌن الملحقٌن
ّ
بالفروع الجهوٌة والتٌتم إستكمالها،تم تكلٌف فرٌق إداري بإعادة جرد الملفات الشخصٌة
المحفوظة لدى كتابة المجلس و تخزٌنها إلكترونٌا فً منظومة لألرشٌف اإللكترونً بما
ٌحفظها وٌس ّهل الوصول اإللكترونً لها عند الحاجة ،وقـــد تم إلى حـــد تارٌخ النشـــــاط
تخزٌــــــن :
  7432ملف لمحامٌن مباشرٌن .  1364ملف لمحامٌن غٌر المباشرٌن  184ملف لمحامٌن متقاعدٌن .  310ملفات لمحامٌن متوفٌن .و من المنتظر إنهاء عملٌة التخزٌن و الرقمنة قبل موفى السنة القضائٌة  ،على أن تلٌها
عملٌات التثبت و المراجعة  ،و كل ما أثار ملف إشكالٌة المباشرة فعلٌا  ،تتم مراسلة
الفروع فً إجراء الرقابة على المباشرة .

 /1الجزء األول  :المحامون المباشرون :
سمٌن بالجدول إلى حد
لقد بلغ عدد المحامٌن المباشرٌن والمر ّ
 8060محامٌا موزعٌن كاآلتً :
6

 31ماي : 2014

 المحامون لدى التعقٌب وعددهم ( 2081السنة الفارطة . ) 1951 :
 المحامون لدى االستئناف ( 4334 :السنة الفارطة . )4195:
 المحامون لدى التمرٌن ( 1645 :السنة الفارطة . )1765 :
كما ٌتب ٌّن من المعطٌات المثبتة بالجدول توزٌع المحامٌن المباشرٌن حسب الفئات العمرٌة
كما ٌلً :
 أقل من  30سنة .) % 01 ( 79 :
 من  30سنة إلى أقل من  40سنة.) % 39 ( 3142 :
 من  40سنة إلى أقل من  50سنة.) % 38 ( 3101 :
 من  50سنة إلى أقل من  60سنة.) % 11 ( 891 :
 من  60سنة إلى أقل من  70سنة.) % 08 ( 664 :
 من  70سنة إلى أقل من  80سنة.) % 02 ( 134 :
 من  80سنة إلى أقل من  90سنة.) % 5 ،0 ( 44 :
 90 سنة و أكثر  ( 05 :أقل من . ) % 0،5
كما ٌتب ٌّن من المعطٌات المثبتة بالجدول توزٌع المحامٌن المباشرٌن بٌن الجنسٌن كما
ٌلً:
الذكور) % 57 ( 4625 :

اإلناث.) % 43( 3435 :

 /2الجزء الثانً  :المحامون غٌر المباشرٌن :
سمون بجدول التعقٌب . 67 :
 المحامون المر ّ
سمون بجدول االستئناف . 348 :
 المحامون المر ّ
سمون بجدول التمرٌن . 1018 :
 المحامون المر ّ
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 /3الجزء الثالث  :المحامون المتقاعدون :
 المحامون المتقاعدون.198 :

 /4شركات المحامٌن

. 164 :

 / IIقرارات مجلس الهٌئة :
 /1الترسٌــــــــم :
عقد مجلس الهٌئة خالل السنة القضائٌة

 2015/2014ثمانٌة جلسات نظر خاللها

–

إضافة إلى مواضٌع تهم أنشطته المختلفة – فً مطالب الترسٌم بمختلف األقسام و أصدر
قرارات ترسٌم كما ٌلــــــً :
 الترسٌم لدى التعقٌب . 165 : الترسٌم لدى االستئناف . 277 : الترسٌم بالتمرٌن . 138 : اإلدراج النهائً بالجدول بموجب أحكام قضائٌة باتة . 06 : اإلدراج المإقت بالجدول بموجب أحكام قضائٌة نهائٌة إلى حٌن البت فًالتعقٌب . 32 :
 -ترسٌم شركات محامٌن . 6 :

 /2التؤدٌــب :
عقد مجلس التؤدٌب لدى الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بتركٌبته المختلفة عن مجلس الهٌئة
خالل السنة القضائٌة  2015/2014إحدى عشرة (  )11جلسة نظر خاللها فً ملفات
التؤدٌب ،وأصدر قرارات تؤدٌب كما ٌلً :
 المل ّفات الواردة من الفروع من

 2014/6/01إلى

( 47السنة الفارطة . ) 76
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:2015/05/31

 القرارات التؤدٌبٌة التً صدرت و عددها  ( 61السنة الفارطة) 34 :
 قرارات بالمإاخذة و المحو من جدول المحامٌن مع النفاذ العاجل . 07 : قرارات بالمإاخذة و المحو من جدول المحامٌن . 03 : قرارات بالمإاخذة و اإلٌقاف المإقت لمدة عامٌن مع النفاذ العاجل .03 : قرارات بالمإاخذة و اإلٌقاف المإقت لمدة تتراوح بٌن  03أشهر و عامٌن.23 : قرارات بالمإاخذة و توبٌخ . 03 : قرارات بالمإاخذة و إنذار . 02 : قرارات بعدم المإاخذة . 19 : -بطالن اإلجراءات . 01 :

 /3التقاعــــــــد :
عقد مجلس الهٌئة خالل السنة القضائٌة  2015/2014و ضمن الجلسات العادٌة للمجلس
قرر إحالة أربعة و عشرٌن محام ومحامٌة على
فً عدة مطالب إحالة على التقاعد و ّ
قرر المجلس و ألول مرة
 12ملفا  .كما ّ

التقاعد كما أسند جراٌات أرامل و قصر فً

بموجب قرارٌن مإرخٌن فً  28نوفمبر  2014و  15أفرٌل  2015إصدار مذكرة فً
القواعد اإلجرائٌة التطبٌقٌة للفقرة الثانٌة من الفصل

 82من المرسوم المنظم للمهنة

المتعلقة باإلحالة على التقاعد للعجز البدنً على أن تسبق اإلحالة النهائٌة على المعاش
للعجز البدنً فً حال القبول المبدئً فترة وقتٌة للعجز  ،و ٌتولى مجلس إدارة الصندوق
ضبط مقادٌر المنح المستحقة فً كل مرحلة ،و ال ٌصدر مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن
المكونة للغرض و التً تشمل أطباء
قراراته إال بناء على مقترحات دراسة من اللجنة
ّ
وأعضاء مجلس ،وهو قرار ٌنظم تطبٌق نص غٌر دقٌق من حٌث اإلجراءات وواسع
األثر لٌحمً المحامٌن و ٌضمن حقوقهم فً صندوق الحٌطة و التقاعد .

 /4التمرٌن :
تستمر الصعوبات التً تحٌط بمإسسة التمرٌن و المحامٌن المتمرنٌن ،و ذلك على
مستوى الوضع المادي والتؤطٌر لهم أثناء التمرٌن و متابعة التدرٌب الصناعً  ،و تب ٌّن
9

تمر بفترة انتقالٌة لكون توحٌد المدخل عبر
سسة ّ
المعطٌات المثبتة بالجدول أن هــذه المإ ّ
المتمرنٌن إذ تب ٌّن األرقام أن عـــدد
المعهد األعلى للمحاماة أصبح ٌإثر فً عـــدد
ّ
المتمرنٌن بلغ :
المحامٌن
ّ
 بتارٌخ  31ماي . 2934 : 2012 بتارٌخ  31ماي . 2335 : 2013 بتارٌخ  31ماي . 1765 : 2014 بتارٌخ  31ماي . 1645 : 2015كما ٌتبٌن أن توزٌع المحامٌن المتمرنٌن حسب سنوات المباشرة كما ٌلً :
 أقل من عامٌن . 172 :
 أكثر من عامٌن إلى خمس سنوات . 528 :
 أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات . 687 :
 أكثر من عشر سنوات . 258 :
و قـــد حرص المجلس على تحسٌن وضع المتمرنٌن فعقد عمٌد المحامٌن ع ّدة جلسات
عمل مع كل من وزٌري العدل و المالٌة كل على حــدة  ،ثم و بجلسة ثالثٌة بتارٌخ
 25سبتمبر  2014حضرها عمٌد المحامٌن و وزٌري العدل و االقتصاد و المالٌة  ،تم
أقره
االتفاق على االستجابة لمطلب الهٌئة بالترفٌع فً منحتً التسخٌر و التربص  ،و ما ّ
مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتارٌخ  19دٌسمبر  ، 2014و قد صدر األمر عدد 44
لسنة  2015المإرخ فً  13جانفً  2015بالترفٌع فً منحة التسخٌر إلى مائتٌن
و خمسٌن دٌنار،كما صدر األمر عدد

 45لسنة  2015المإرخ فً  13جانفً 2015

بالترفٌع فً منحة التربص إلى مائتٌن و خمسٌن دٌنار  ،وهً المراجعة األهم بنسبة
تقارب المضاعفة منذ إحداث هذه المنح .
متمرنا م ّمن فاقت م ّدة تمرٌنهم م ّدة ثالث
و قــد تم إلى حدود  2015/05/31ترسٌم 256
ّ
سنوات باالستئناف .
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و تم حفل االفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن ٌوم  16جانفً  2015بقصر العدالة ،
بحضور وزٌر العدل األستاذ حافظ بن صالح و جمع غفٌر من شٌوخ المهنة و رموزها
والزمٌالت و الزمالء و الضٌوف ممثلً النقابات العربٌة و األجنبٌة و االتحادات اإلقلٌمٌة
و الدولٌة للمحامٌن ،و أعلن به عن جوائز ألحســن محاضرات التمرٌن المع ّدة و الملقاة
سلمــــت :
خالل السنة القضائٌة  ، 2014/2013و ُ
 الجائزة األولى لألستاذة مرٌم بوسالمً عن محاضرتها بعنوان:" حماٌة الحقوق المالٌة للمإلف المسرحً " .
 الجائزة الثانٌة لألستاذة فاتن العباسً عن محاضرتها بعنوان:" تعلٌل قرار التوظٌف اإلجباري " .
 الجائزة الثالثة لألستاذة هٌفاء الجلجلً عن محاضرتها بعنوان  " :االختصاصالدولً للمحاكم التونسٌة فً النزاعات المتعلّقة بالطفل " .
كما شهــد الحفل تكرٌم رمزٌن من رموز المهنة لمساهمتهما المتمٌزة فً النهوض
بتمرٌن ع ّدة أجٌال من الزمالء و هما األستاذ محمد عبد السالم بسباس و األستاذ المتقاعد
مصطفى السماوي .
كما ن ّظم المجلس و فً تجربة جدٌدة مسابقة فً المرافعة فاز بها األستاذ عدنان
نور الدٌن العبٌدي .
كما إقترن الحفل بندوة تدرٌب ٌّة تم تنظٌمها باالشتراك مع مجلس نقابات المحامٌن
بفرنسا حول " أخالقٌات مهنة المحاماة "  ،و تم ٌّزت بنشاط فً شكل جلسة عامة
الســـر المهنــً " بإعتبار أهمٌته لمستقبل المهنة  ،وتواصلت الندوة فً شكل
حول "
ّ
ستة ورشات مختلفة نشط كل واحـــدة منها محام من تونس و ثانً من فرنسا
صون من تونس و من أوروبا و اهتمت الورشات بتضارب المصالح و االتصال
مخت ّ
ومجموعات الضغط و األتعاب و أخالقٌات المحامً فً الطرق البدٌلة لفض النزاعات
وقــد أشاد الضٌوف والمشاركون بنجاح التنظٌم مع التح ّكم فً التكلفة .
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كما تم خالل السنة القضائٌة إلقاء محاضرات التمرٌن كما ٌلً :
 فرع تونس  130 :محاضرة . فرع سوسة  09 :محاضرات . فرع صفاقس  :محاضرة . فرع المنستٌر  02 :محاضرات . فرع بنزرت  05 :محاضرات . فرع الكاف  03 :محاضرات . فرع نابل  03 :محاضرات . فرع مدنٌن  18 :محاضرة . -فرع سٌدي بوزٌد  08 :محاضرات .

 /IIIمطالب المحامٌن ومشاغلهم :
ر ّكز عمٌد المحامٌن بمع ٌّة أعضاء مجلس الهٌئة على مطالب المحامٌن و مشاغلهم خالل
مختلف أنشطة المجلس ،ومن خالل عقد ع ّدة جلسات عمل مع رئٌسً الحكومة المتوالٌٌن
ووزٌري العدل و وزٌر المالٌة بعقد أكثر من عشرٌن جلسة عمل  ،آخرها كانت مع رئٌس
الحكومة بتارٌخ  06جوان  ، 2015ر ّكزت على الجوانب المهنٌة ومطالب المحامٌن
كإحداث محاكم إستئناف جدٌدة و تنفٌــذ األمر المن ّظم لنٌابة المحامٌن للهٌاكل العمومٌة
وتحسٌن ظروف الممارسة بالمحاكم و تحسٌن وضعٌة المحامٌن الشبان وإصدار األمر
المنظم لصندوق إٌداع أموال حرفاء المحامٌن .
كما قام عمٌد المحامٌن بمع ٌّة أعضاء المجلس التن ّقـــل إلى الجهات و عقد اجتماعات
إخبارٌة و جلسات عمل اهتمت بمشارٌع الهٌئة وبمشاغل المحامٌن فً الجهات والمشاكل
العارضة و العمل على حلها .
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و تتمحور مشاغل المحامٌن و هٌاكلهم على ع ّدة نقاط  ،من أه ّمها :
 العالقة مع بعض القضاة و التً تم ٌّزت بالتوتر تجاه المحامٌن على خلفٌةاالختالفات فً الرإى تجاه مشروع المجلس األعلى للقضاء و الخالفات المستجدة
أثناء النٌابة و الترافع فً بعض القضاٌا و اللجوء إلى التتبعات الجزائٌة للزمالء
وعدم االعتراف بالضمانات القانونٌة لل ّدفاع المحــ ّددة بالفصول

 46و  47من

المرسوم المنظم للمهنة ،و من أه ّمها :
* ما وقع بسوسة ٌوم  20جانفً  2015من اعتداء عون أمن بالعنف على زمٌل
تحرك جدّي من القضاء لردع المعتدي م ّما دفع المحامٌن للقٌام بندوة
وعدم وجود ّ
تحركات احتجاجٌة
صحفٌة أشرف علٌها كاتب عام الهٌئة و رئٌس فرع سوسة و ّ
أبرزها مسٌرة سلم ٌّة بشوارع سوسة .
* ما وقع بصفاقس فً فٌفري

 2015باالعتداء بالعنف على زمٌلة و عدم قٌام

النٌابة العمومٌة بواجبها لحماٌتها و تساهلها تجاه أعوان األمن المعتدٌن  ،م ّما
دفع المحامٌن للقٌام باحتجاجات عنٌفة ضد الوكٌل العام  ،و أشرف عمٌد المحامٌن
على ندوة صحفٌة بصفاقس أعلن خاللها عن دخول المحاماة فً أسبوع غضب
وتوج بالدعوة لجلسة عامة استثنائٌة انعقدت بتونس ٌوم  13مارس  2105حول
ّ
المتكررة على المحامٌن
النقاط المتعلقة بالمجلس األعلى للقضاء و االعتداءات
ّ
والحرٌات العامة ،مما شكل رسالة قوٌة فً التعبٌر عن وحدة المحاماة وعزم
ّ
المحامٌن للنضال و الد ّفاع عن مهنتهم و مكاسبها وعن زمالئهم و صدرت الئحة
عن الجلسة العامة فً التعبٌر عن ذلك .
و قد عرفت هذه األزمة منحى تصاعدٌا و خطٌرا ،وإزاء احتجاجات المحامٌن
المخولة له
والتشهٌر بتجاوزات الوكٌل العام بصفاقس عمد إلى استعمال السلطة
ّ
بموجب القانون بطرٌقة مبنٌة على االنحراف به و االنتقام بها لشخصه بإصدار ما
ٌقرب من مائة و خمسٌن إحالة على التحقٌق فً وقت وجٌز للضغط على
ّ
المحامٌن ،والمساومة بحر ٌّاتهم و حر ٌّات منوبٌهم  ،وهو ضغط ن ّددت به هٌاكل
المحاماة و رفضه المحامون  ،كرفضهم أي اعتذار .
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* إٌقاف وإحالة الزمٌل المرحوم رمزي النصٌري رحمه هللا فً بداٌة جوان الجاري
من قبل النٌابة العمومٌة بتونس العاصمة على محكمة الناحٌة بتونس مباشرة دون
احترام إلجراءات الفصل  46من المرسوم المنظم للمهنة مما ولّد حالة إحتقان ،
واستنفر المحامٌن لل ّدفاع عن زمٌلهم بؤعداد كبٌرة،و قد قام مجلس الهٌئة بالتشكً
لوزٌر العدل رئٌس النٌابة العمومٌة ،طالبا فتح بحث فً الموضوع من أجل خرق
القانون و الحجز غٌر القانونً للمحامً  ،والمجلس مص ّمم على متابعة هذا الملف
و تتبع المسإولٌن .
تحرك مجلس الهٌئة بالتعاون مع الفروع الجهوٌة لمتابعة التجاوزات فً حق
و قد ّ
المحامٌن و االعتداءات الواقعة فً الجهات المشار إلٌها و بالكاف و بغٌرها من
الجهات ،والصعوبات التً تعترضهم أثناء مباشرة واجب ال ّدفاع و الحماٌة منها
و رفعها .
 الوضع المادي للمحامٌن الذي كان سٌئا من قبل  ،و إزداد تردٌّا بفعل الوضعاالقتصادي العام الصعب فً البالد بما ٌإثر على نشاط المحامٌن و مداخٌلهم ،
كتواصل عدم استقرار العمل فً المحاكم و تدنً مستوٌات العمل بها ألسباب
مختلفة بسبب نقص القضاة و عدم إستقرارهم بدوائر عملهم عالوة على عدم
تكٌف الكثٌر منهم على العمل طبق ما تقتضٌه قواعد العمل و نقص الكتبة
واإلمكانٌات ،م ّما ٌس ّبب صعوبات تحول دون ممارسة المهنة بنجاعة  ،و هً نقطة
عملت الهٌئة على المطالبة بحل مشاكلها خالل جلسات عمل مختلفة ومراسالت
عدٌدة .
 نٌابة المحامٌن للمنشآت العمومٌة التً أثارت نقاشا مهما شارك فٌه عدٌد الزمالءو نضاال نقابٌا انتهى بصدور األمر عـــدد

 764لسنة

 2014المإرخ

 28جانفً ٌ 2014تعلّق بضبط شروط و إجراءات تكلٌف المحامٌن نٌابة الهٌاكل
العمومٌة لدى المحاكم و الهٌئات القضائٌة و اإلدارٌة و العسكرٌة و التعدٌلٌة
والتحكٌمٌة  ،ورغم فوات م ّدة تناهز العام و النصف على صدوره فإنه لم ٌدخل إلى
صل إلى إصدار القرار المشترك لوزٌري العدل
ح ّد اآلن ح ٌّز التنفٌذ لعدم التو ّ
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والتجارة لتحدٌد أتعاب المحامٌن المكلفٌن بنٌابة الهٌاكل العمومٌة و مقرر وزٌر
العدل المحدد لسقف اإلنابات  ،و قد تم للغرض عقد أكثر من اثنً عشر جلسة عمل
انتهت بإعداد صٌغة نهائٌة للنصٌن و ال تنتظر إال إصدارها .
 حماٌة مجال ّتدخل المحامٌن و توسٌعه  :تابع المجلس عبر أعضائه و بتعاون من
الزمالء من خارجه مجال ّ
تدخل المحامً و قــد لفت فً مذكرات و مراسالت عدٌدة
للسلط العمومٌة للتجاوزات الحاصلة أو الصعوبات التً تح ّد من ممارسة المحامً
لدوره.
 كما واصل المجلس االهتمام بمشروع نٌابة المحامً لدى باحث البداٌة سواء منخالل اللجنة المكونة للغرض من أعضاء المجلس و من الزمٌالت و الزمالء من
خارجه أو من خالل التواصل مع مجلس النواب و حثه على عرض المشروع
ومناقشته و األخذ بمذكرة الهٌئة التً تتضمن مقترحاتها فً الموضوع  ،كالعمل
ضمن المشروع المشترك لشبكة مالحظة العدالة مع ممثلٌن من أعوان الضابطة
العدلٌة و الخبراء ترمً للتفكٌر فً الجوانب العملٌة لمشروع نٌابة المحامً لدى
باحث البداٌة و مدونات السلوك التً ٌجب إعدادها والعمل على تجارب نموذجٌة
ٌقع العمل بها  ،مع التنبٌه إلى وجود مخارف جدٌة من رغبة بعض األطراف فً
السلط العمومٌة للتراجع عن المشروع بتعالت مختلفة و هو ما ٌجب التنبه له
والوقوف ضده تمسكا بدور محامً الدفاع و تدعٌما لضمانات المحاكمة العادلة
وتفعٌال لما جاء به الفصل  29من الدستور .
 مشروع إعادة صٌاغة القانون المنظم لمهنة المحاماة ٌ :واصل مجلس الهٌئة جمعمقترحات الفروع الجهوٌة و الزمٌالت و الزمالء على ضوء مدة معقولة من
تطبٌق المرسوم المنظم للمهنة و معاٌنة الصعوبات التً تحف بتطبٌقه فً عدة
مستوٌات بما فً ذلك ضعف حماٌة مجال تدخل المحامً و الهٌكلة الثقٌلة فً
مستوى المجلس  ،و إزاء ما قرره الدستور فً فصله
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 65من تنظٌم الهٌئات

المهنٌة بقوانٌن أساسٌة  ،و ٌجــدد المجلس دعوته لكل الزمٌالت و الزمالء إعطاء
هذا المشروع األهمٌة التً ٌستحقها و التقدم بإقتراحاتهم .
 مشروع صندوق الدفوعات المالٌة للمحامٌن  :تنفٌذا لقرار مجلس الهٌئة  ،تكونتو ضمن توزٌع المهام لجنة لدراسة المشروع و فتحت لعموم الزمالء بموجب
إعالم مإرخ فً  ، 2013/11/22و هو مشروع ٌهدف لتنظٌم تعامل المحامٌن مع
أموال حرفائهم والتً توضع بٌن أٌدٌهم بمرورها بحساب تدٌره الهٌئة  ،و هو ما
ٌمكن من حماٌة المحامً و تدعٌم الضمانات للمتقاضٌن كما ٌمكن من توفٌر موارد
إضافٌة للهٌئة تمكنها من تموٌل برامج مركزة للتكوٌن المستمر و تعمٌمها ،
وتغطٌة مخاطر إضافٌة للمحامٌن و تحقٌق التضامن بٌنهم ودعم المحامً المتمرن
 ،و للتعرٌف بالمشروع و أخذ آراء المحامٌن بخصوصه تم تقدٌمه فً جلسة
إخبارٌة بدار المحامً كما تم عقد إجتماعٌن إخبارٌٌن للغرض بسوسة و صفاقس
فً دٌسمبر  ، 2014و تم نشر المشروع بموقع الهٌئة اإللكترونً  ،و تم عرضه
على مجلس الوزراء بتارٌخ  19دٌسمبر  2014و تقررت المصادقة علٌه مبدئٌا
مع طلب إعادة تدقٌق بعض الفصول  ،و إثر ذلك عقدت أكثر من ثمانً جلسات
عمل فً مستوى رئاسة الحكومة و وزارة العدل  ،و إنهاء العمل فٌما هو مطلوب
إلعادة عرضه على مجلس الوزراء .

 /IVاألنشطة الداخلٌة :
 /1إنعقاد جلسات هٌاكل المهنة :
 -إنعقد إجتماع إخباري بدار المحامً بتارٌخ

 18دٌسمبر  2014لتقدٌم مشروع

صندوق أموال حرفاء المحامٌن .
 -إنعقدت ندوة الفروع بتوزر بدعوة من عمٌد المحامٌن ٌوم

 14فٌفري 2015

وأصدرت الئحة فً توصٌاتها بخصوص النقاط المدرجة بجدول األعمال  ،وهً :
المجلس األعلى للقضاء و القوانٌن األساسٌة المتصلة به.
حماٌة و تطوٌر أخالقٌات المهنة .
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تطوٌر اإلطار القانونً للمهنة .
صندوق الحٌطة و التقاعد للمحامٌن .
 تم عقد جلسة عامة إستثنائٌة للمحامٌن بدعوة من مجلس الهٌئة بتونس العاصمةبتارٌخ  13مارس  2015حضرها عــدد غفٌر من المحامٌن  ،و أصدرت الئحة فً
التؤكٌد على مطالب المحامٌن بخصوص المجلس األعلى للقضاء  ،و رفض
اإلعتداءات على المحامٌن و التصمٌم على ال ّدفاع عن المهنة .

 /2األنشطــة المختلفة
 تنفٌذا لقرار مجلس الهٌئة بتفعٌل " مركز المحاماة لمالحظة اإلنتخابات " دعمالمشاركة المجتمع المدنً و تثمٌن دور المحامٌن فً اإلنتخابات  ،و قد تمت
بالمناسبة عدة ورشات و دورات تدرٌبٌة فً تونس و الجهات مكنت من تدرٌب
حوالً مائتٌن و سبعٌن محامٌة و محام  ،قاموا بمالحظة عٌنات من المراكز
اإلنتخابٌة فً اإلنتخابات التشرٌعٌة و الرئٌسٌة ،وعقدت عدة ندوات صحفٌة
وقدمت تقارٌرها و أودعتها لدى هٌئة اإلنتخابات .
 قام مجلس الهٌئة باالشتراك مع الرابطة التونسٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان بدارالمحامً بتونس ٌوم  10دٌسمبر  2014إحٌاء الذكرى  66لإلعالن العالمً لحقوق
اإلنسان من خالل ندوة للغرض قدم خاللها المحامون مداخالت تهم الموضوع .
 عقد المجلس ٌوم  11مارس  2015ندوة صحفٌة للتعرٌف بمشروع شبكة مالحظةالعدالة التونسٌة فً مرحلته الثانٌة .
 19مارس
 تندٌدا باإلرهاب و دعما للوحدة الوطنٌة ضده ،شارك المحامون ٌوم 2015و بعد ٌوم واحد من اإلعتداء اإلرهابً على متحف باردو  ،فً وقفة
إحتجاجٌة نظمتها فعالٌات المجتمع المدنً أمام متحف باردو  ،و فً مسٌرة وطنٌة
تحت شعار " بوحدتنا ننتصر على اإلرهاب " انتظمت ٌوم  29مارس  2015من
ساحة باب سعدون إلى ساحة باردو بتونس العاصمة .
 ن ّظم المجلس ٌوم  30مارس  2015بدار المحامً بتونس ندوة إحتفاء بالذكرى 39لٌوم األرض للتعبٌر عن التضامن مع الشعب العربً المناضل فً فلسطٌن
و تؤكٌدا على عمق الصراع مع العدو الصهٌونً .
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 عقد مجلس الهٌئة ٌوم  12ماي  2015بدار المحامً ندوة صحفٌة تحت عنوان"رإٌة المحاماة للمجلس األعلى للقضاء و المشهد القضائً المنشود " بمناسبة
إنطالق مجلس نواب الشعب فً مناقشة المشروع .

كما قام المجلس بجلسات عمل و أنشطة مع عـــدة هٌئات و منظمات مختصة فً
العدالة اإلنتقالٌة و مقاومة التعذٌب و آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان قصد تبادل الخبرات
و تكوٌن المحامٌن .

 /3األنشطة العلمٌة و الدورات التدرٌبٌة :
حرص مجلس الهٌئة رغم محدودٌة الموارد المالٌة بالنظر لضخامة األعباء القارة
صصة للتؤجٌر و التجهٌز على تنوٌع األنشطة العلمٌة و الفكرٌة و المهنٌة و دعم
المخ ّ
الفروع الجهوٌة فً الندوات التً نظمتها ،كما واصل ضمن أنشطة مركز الدراسات
والبحوث للمحامٌن التونسٌٌن نشر مجلة المحاماة التونسٌة و التً صدر منها السنة
المنقضٌة العدد  6فً دٌسمبر  2014تعمم مقاالت و دراسات أعدها المحامون و جامعٌون
قام بتنظٌم ندوات علمٌة فً مواضٌع مختلفة و من المنتظر أن ٌصدر العدد السابع قرٌبا
و هو بصـــدد الطبع  ،كما واصل المجلس حلقات التكوٌن المستمر بالشراكة مع المعهد
األعلى للمحاماة فً المرحلة األولى من تكوٌن "المحامً المستشار للمإسسة" فً
مجموعة سادسة بتونس العاصمة و أخرى بسوسة  ،ومن المنتظر اإلعالن عن ختم هذه
المرحلة فً األٌام القادمة  ،و المجلس بصــدد البحث فً تصور للمرحلة الثانٌة قبل البدء
فٌها .
و من أهم األنشطة التً واكبها عدد مهم من المحامٌن :
- 1ندوة تدرٌبٌة باالشتراك مع ٌونٌسٌف حول "حقوق القاصرٌن فً نزاع مع القانون
" ت ّم تنظٌمها بتارٌخ  04سبتمبر  2014بالحمامات  ،كما تمت إعادة تنظٌم نفس
الدورة مع مجموعة ثانٌة بقابس ٌوم  08سبتمبر . 2014
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- 2ندوة تدرٌبٌة باالشتراك مع من ّظمة آٌسٌف حول "نزاعات النتائج اإلنتخابٌة " ت ّم
تنظٌمها بقمرت ٌومً  15و  16أكتوبر  2014و قد حضرها حوالً مائة محامً
ومحامٌة .
- 3ندوة علمٌة " المجلس األعلى للقضاء الجدٌد أٌة ضمانات إلستقالل القضاء
" ن ّظمها مركز ال ّدراسات و البحوث و التوثٌق للمحامٌن التونسٌٌن بتارٌخ
 09جانفً  2015بدار المحامً بتونس .
- 4ندوة علمٌة " مقاومة اإلرهاب بٌن المعطٌات القانونٌة و الواقعٌة " ن ّظمها مركز
ال ّدراسات و البحوث و التوثٌق للمحامٌن التونسٌ ٌّن بتارٌخ  03أفرٌل  2015بدار
المحامً بتونس .
سسات التً تمر بصعوبات " ت ّم تنظٌم
ٌ- 5وم دراسً حول " مشروع قانون إنقاذ المإ ّ
بتارٌخ  13ماي بدار المحامً بتونس .
- 6كما شارك مجلس الهٌئة فً دعم و تنظٌم نشاطات مشتركة مع مركز تونس
للتحكٌم و المصالحة و أبرزها ندوة حول " المحامً و التحكٌم " أٌام  21و 22
و 23نوفمبر  2014و ندوة حول " الوساطة " ٌوم  02دٌسمبر  2014و ندوة
دولٌة بمناسبة الذكرى  22لصدور مجلة التحكٌم ٌوم  29ماي . 2014

 /V -األنشطة

الخارجٌة :

لقد واصل مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن العمل على توطٌد عالقة المحاماة التونسٌة
بالهٌئات العربٌة واألوروبٌة وكذلك اإلفرٌقٌة ،وبذات القدر حرص المجلس على ترشٌد
المصارٌف و ذلك باالعتذار عن الدعوات األقل أهمٌة أو التً تفوق كلفتها إمكانٌات الهٌئة  ،كما
أن بعض المشاركات لم تتم تغطٌتها من مٌزانٌة الهٌئة لتغطٌتها من الجهة المضٌفة أو تزامنها
مع تنقل عضو المجلس لمهام مهنٌة أخرى .
و من أبرز األنشطة الخارجٌة التً ساهم المجلس بواسطة ممثلٌه ما ٌلً :
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 -المإتمر  58لإلتحاد الدولً للمحامٌن بفلورنسا بإٌطالٌا أٌام

 29أكتوبر إلى

 02نوفمبر . 2014
 ندوة النقابات الفرنسٌة أٌام  28و  29أكتوبر  2014بفرنسا . االفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن لنقابة بارٌس ٌومً  6و  07دٌسمبر . 2014 مإتمر النقابات ذات التقالٌد المشتركة بداكار من  03إلى  07دٌسمبر . 2014 ملتقى مدرٌد لنقابات المحامٌن فً  23إلى  25أفرٌل . 2015 المكتب الدائم إلتحاد المحامٌن العرب بؤغادٌر بالمغرب فً  29ماي . 2015كما واصل المجلس العمل باتفاقٌة التعاون و تبادل الخبرات والتكوٌن و التدرٌب المبرمة مع
هٌئة نقابات المحامٌن بفرنسا و المعهد الفرنسً للتعاون الدولً تم بموجبها

– بعد مناظرة

إختٌار عشرة محامٌن شبان للتربص بمكاتب محاماة لمدة شهر ونصف بفرنسا عن السنة
الجارٌة بنقابات مختلفة بفرنسا و سٌتم إٌفادهم خالل األٌام القرٌبة .

زمٌالتً  ،زمالئً،
إن مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن و بمناسبة انتهاء السنة القضائٌة الثانٌة للمجلس
الحالً وختمها بالجلسة العامة االعتٌادٌة ٌٌحًٌ جهود المحامٌن و ٌُعول على دعمهم ونقدهم
الب ّناء بما ٌدافع عن المهنة و وحدتها و استقاللٌتها و ٌد ّعم نشاط هٌاكلها طبق هــذه المبادئ
كما ٌث ّمن جهود كافة مو ّظفً وأعوان اإلدارة لتفانٌهم فً العمل طوال السنة القضائٌة.

عاشت المحاماة ح ّرة مستقلة متضامنة
الكاتب العام
بوبكر بالثابــــت

20

