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الجمع بین مھنة المحاماة والتدریس في مؤسسات التعلیم العالي. 

1األستاذ كریم بولعابي  

شھـدت الـمحامـاة عـدة تـطورات عـلى مـختلف الـحقب الـتاریـخیة الـتي مـرت بـھا ومـن أھـمھا إلـغاء الـتمییز بـین "الـوكـالء 
لـدى الـمحاكـم الشـرعـیة" و"الـوكـالء لـدى الـمحاكـم الـتونسـیة" فـي سـنة 1952، تـاله تـوحـید سـلك الـمحامـاة بـموجـب 
2الـقانـون رقـم 37- 1958 الـمؤرخ فـي 15 مـارس 1958 الـمنظّم لـمھنة الـمحامـاة. وقـد جـاء ھـذا الـقانـون عـلى غـرار 

الـقانـون الـفرنسـي مـتضمنا تـعدد الھـیئات، فـأحـدثـت عـمادة تـونـس الـعاصـمة وعـمادة صـفاقـس وعـمادة سـوسـة، ثـّم تـم 
بمقتضى قانون 24 ماي 1963 توحید الھیئات. 

3وتـال قـانـون 37 لـسنة 1958، الـقانـون عـدد 87 لـسنة 1989 الـمؤرخ فـي 7 سـبتمبر 1989 الـذي مھـد لـالمـركـزیـة 

ھـیكل التسـییر، إذ تـمت الـمحافـظة عـلى عـمادة وطـنیة واحـدة تـحت مـسمى "الھـیئة الـوطـنیة لـلمحامـین" مـع إسـناد 
صالحیاتھا إلى ثالثة فروع وھي فرع تونس العاصمة وفرع سوسة وفرع صفاقس. 

وأدخـل عـلى قـانـون 87 لـسنة 1989 تـنقیحا تـمثل فـي إحـداث معھـد أعـلى لـلمحامـاة تـحت إشـراف السـلطة الـتنفیذیـة 
4بمعیة الھیئة الوطنیة للمحامین. 

5وإثـر الـثورة تـم إصـدار مـرسـوم تـعلق بـتنظیم مـھنة الـمحامـاة مـن جـدیـد بـتاریـخ 20 أوت 2011  أدخـل عـدة  

7تحسـینات عـلى نـظام مـھنة الـمحامـاة مـن بـینھا إعـادة صـیاغـة تـعریـف مـھنة الـمحامـاة وتـوسـیع نـطاق تـدخـل الـمحامـي  6

9وتـغییر فـحوى الـیمین والـمحافـظة عـلى سـر الـمھنة  وإمـكانـیة تـخصیص نسـبة مـن قـیمة مـا سـیتم تـحقیقھ مـن الـدعـوى  8

11 وإسـناد صـفة الـدیـون الـممتازة لـألتـعاب والـمصاریـف الـتي صـرفـھا الـمحامـي وحـمایـة الـمحامـي بـما یـكفل أداءه  10

1  دكتور دولة، أستاذ مساعد تعلیم عالي.

2  القانون رقم 37 لسنة 1958 المؤرخ في 15/03/1958 الرائد الرسمي المؤرخ في 21/03/1958 عدد 23 ص 362.

3  الرائد الرسمي عدد 61 المؤرخ في 12/09/1989.

4  تـمثلت فـي وزارة الـعدل ووزارة الـتعلیم الـعالـي، راجـع الـقانـون عـدد 30 لـسنة 2006 الـمؤرخ فـي 15/05/2006 الـرائـد الـرسـمي 
عدد 41 المؤرخ في 23/05/2006.

5  المرسوم المؤرخ في 20/10/2011 الرائد الرسمي عدد 63 المؤرخ في 23/08/2011 ص 1591.

6  الفصل 1 من المرسوم.

7  الفصل 2 من المرسوم.

8  الفصل 6 من المرسوم.

9  الفصلین 31 و32 من المرسوم.

10  الفصل 38 من المرسوم.

11  الفصل 41 من المرسوم.
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12لـواجـب الـدفـاع، كـما شـملت الحـمایـة أعـضاء مجـلس الھـیئة ومـجالـس الـفروع الـذیـن فـي نـظر الـمرسـوم یـعدون سـلطا 

14إداریة  وتم تجریم السمسرة وانتحال الصفة وممارسة مھام المحامي دون وجھ قانوني.  13

واسـتمد الـدسـتور تـعریـف الـمحامـاة مـن الـمرسـوم ذاتـھ فـــ"الـمحامـاة مـھنة حـرة مسـتقلة تـشارك فـي إقـامـة الـعدل 
15والـدفـاع عـن الـحقوق والحـریـات"  جـاعـال ضـمانـات حـمایـة الـمحامـي عـند مـمارسـتھ لـمھنتھ، دسـتوریـة الـمصدر إذ 

16"یتمتع المحامي بالضمانات القانونیة التي تكفل حمایتھ وتمكنھ من تأدیة مھامھ." 

بـرغـم أھـمیة الـتعدیـالت الـمدرجـة فـي الـمرسـوم مـن المجـدي الـتذكـیر أنـھ ال تـصاغ الـقوانـین لـمدة محـددة احـترامـا 
17لـالسـتقرار الـقانـونـي حـتى ال یـصبح نـظام مـھنة الـمحامـاة مـوضـع شـك وغـرر. مـع الـعلم أن بـعض الـفصول ال زالـت 

تـطرح نـقاشـا ومـن بـینھا تـلك الـمتعلقة  بـمجال تـدخـل الـمحامـي والجـمع بـین مـھمة الـدفـاع ومـھمة الـتدریـس بـالـمؤسـسات 
الـجامـعیة، الجـمع الـذي صـار مـمنوعـا مـنذ سـنة 1989 لـغایـات سـیاسـیة ال تـتعلق أسـاسـا بسـلك الـمحامـاة، فھـل یـجوز 

اإلبقاء على المنع؟ 

لـمن الـمؤكـد أن الـخیار بـین الجـمع أو مـنع الجـمع یـتجاوز تـحصین مـھنة الـمحامـاة ألن تـحصین الـمھنة یسـتدعـي 
مـواجـھة تحـدیـات مـتعددة، مـنھا مـا یـخص نـقص الـدخـل، دخـل الـمحامـي أوال وسـببھ الـعولـمة مـما یسـتوجـب تـشجیع 
الـمحامـین عـلى فـتح مـكاتـب خـارج الـعاصـمة بـمساعـدتـھم مـادیـا وذلـك بـتمكینھم مـن قـروض وإحـاطـة، وتـوزیـع مـلفات 
الـمؤسـسات الـعمومـیة وشـبھھا والـبنوك عـلى الـمحامـین حسـب مـعایـیر دقـیقة ودون مـحابـاة، والـعمل عـلى إنـشاء 
18تـخصصات لـلمحامـین بـمثل تـخصص الـمحامـي بـاالسـتشارات الـقانـونـیة دون سـواھـا  وإضـافـة قـاعـدة تـنص عـلى 

إمكانیة التحاق المحامین لدى التعقیب بالقضاء والقضاة بالمحاماة كقاعدة تستخدم بمثابة المعاملة بالمثل، 

وتـشكو الـمھنة الـنقص فـي دخـل صـندوق الـحیطة والـتقاعـد مـما یسـتدعـي االسـتقالل بـبیع طـابـع الـمحامـاة واسـترجـاع 
األموال المنھوبة قبل 2011. 

وإن تـعدد صـور انـتھاك أخـالقـیات الـمھنة والسمسـرة الـتي تـفاقـمت یـتطلب إیـجاد آلـیات رقـابـة قـانـونـیة وواقـعیة أفـضل 
19مع التفكیر في صیاغة قواعد أخالقیات المھنة.  

12  الفصل 47 من المرسوم.

13  الفصل 48 من المرسوم.

14  الفصل 84 من المرسوم.

15  القصل 105 من الدستور.

16  نفس المرجع السابق.

17  أنظر: 

PIAZZON (Th) : La sécurité juridique, collection des thèses. DEFRENOIS diction ALPHA 2010, 
voir sur la stabilité des droits p :37-44 et voir sur la prévisibilité, p : 199-202.

18  إضـافـة مـادة تـلزم الشـركـات الـتي اسـتوجـب فـیھا المشـرع مـحاسـبا أن تـنیب مـحام تـتولـى الـتعاقـد مـعھ سـنویـا وال یـحق لـلمحامـي فـي 

المقابل أن یقبل توكیال عن أكثر من 5 شركات ملزمة باإلنابة.

19  الـتطرق بـالـفصل 22 لـواجـب مـمارسـة مـھنة الـمحامـاة طـبقا ألخـالقـیات الـمھنة. ویـتم صـیاغـة قـواعـد أخـالقـیات مـھنة الـمحامـاة فـي 

إطـار ورشـات عـمل مـفتوحـة لـلمحامـین الـراغـبین فـي الـمشاركـة فـي حـصرھـا ویـتم عـرضـھا فـي جـلسة عـامـة لـلمصادقـة عـلیھا مـن طـرف 
المحامین.
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وحـتى یـكون الـمحامـي عـلى درجـة مـن الـمسؤولـیة أمـام أفـعالـھ وخـاصـة عـند أدائـھ لـواجـب الـدفـاع وبـقدر الحـمایـة 
20وضـمان حـیاد الـقاضـي الـذي إن شـعر بـاإلسـاءة یسـيء یسـتوجـب تـدخـل المشـرع إلضـافـة فـقرة ثـالـثة لـلفصل 47 

21بمثل "إن حصل ضرر للغیر بمناسبة مباشرة المحامي لمھنتھ فعلیھ جبره."  

كـما یسـتوجـب تحـدیـد مـدة إدارة الـمحامـي لـألرشـیف الـراجـع لـمنوبـیھ، فـال یـجوز أن یـبقى مـسؤوال عـن الـوثـائـق بـعد 
انتھاء نیابتھ بصورة دائمة، وإقرار مدة ثالثة سنوات تكفي إلعفائھ من كل تبعة عن إتالفھا. 

ویسـتخلص أن حـل مـشاكـل سـلك الـمحامـاة ال یـكمن فـي مـنع الـمحامـي مـن الـتدریـس بـالـمؤسـسات الـجامـعیة خـاصـة أن 
الجـمع كـان جـائـزا وبـصورة مـبدئـیة إلـى حـدود 1989 وھـذا الـتحّول التشـریـعي الـمفاجـئ فـي تـنظیم مـھنة الـمحامـاة 

والتضییق في ممارسة حق التدریس یستدعي مراجعة، ما دام الجائز صار ممنوعا والمبدأ تحول إلى استثناء. 

إن مـنع الجـمع (فـصل1) والـصور االسـتثنائـیة لـھ كـیفما وردت بـالـمرسـوم عـدد 79 لـسنة 2011 وبـالـقانـون عـدد 87 
لسنة 1989 (فصل 2) تستحق تقییما. 

الفصل 1: تقییم منع الجمع بین مھنة المحاماة والتدریس 

إن الـمنع كـیفما ورد بـالـمرسـوم 79 لـسنة 2011 أو بـموجـب الـقانـون عـدد 87 لـسنة 1989 مـوضـوع نـقد لـعدة 
اعتبارات (فقرة1) مما یستدعي تقدیم حجج تجاوزه نھائیا (فقرة2). 

الفقرة 1: نقد منع الجمع 

یـعود مـنع الجـمع تـاریـخیا إلـى إعـادة تـنظیم مـھنة الـمحامـاة بـموجـب الـقانـون عـدد 87 لـسنة 1989 (أ)، واسـتمر اعـتماد 
نفس األسس في صیاغة مرسوم مھنة المحاماة سنة 2011 (ب).  

محدودیة األساس التاریخي للمنع ا.

تـم تـكلیف محـمد الشـرفـي لـإلشـراف عـلى وزارة الـتربـیة والـتعلیم الـعالـي والـبحث الـعلمي فـي الـسنوات مـن 1989 إلـى 
1994 وعـلى إثـر ذلـك بـادر ھـذا األخـیر بـتقدیـم مشـروع یـخص تـنظیم الـتعلیم الـعالـي وأدخـل عـدة تـعدیـالت جـذریـة 

على نظام التدریس الذي شمل الطلبة والمدرسین. 

20  عـمال بـالـمادتـین 10 و11 مـن اإلعـالن الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان الـمؤرخ فـي 10/12/1948: "لـكل إنـسان... الـحق فـي أن تـنظر 

قضیتھ محكمة عادلة مستقلة ومحایدة..." 
« Les juges offensés deviennent les juges de l’offense » voir J.O Assemblée nationale séance du 22 
avril 1982, Mme Gisele HALIMI rapporteur, p : 1265. 
فـي الـقانـون الـفرنسـي اعـتماد الـفصل 41 مـن قـانـون الـصحافـة (قـانـون29 جـویـلیا 1881) والـفصل 25 مـن قـانـون 31/12/1971 الـمتعلق 
بـالجـریـمة المجـلسیة كـان مـن الـجائـز تـتبع الـمحامـي جـزائـیا ومـطالـتھ بـالـتعویـض. وبـموجـب قـانـون 15 جـوان 1982 تـم تـحویـر نـص 
الـیمین وألـغیت الجـریـمة المجـلسیة فـي حـق الـمحامـي. بـالنسـبة لـمرافـعاتـھ وتـقاریـره (فـال تـتبع جـزائـي) وبـقي رھـین الـتتبع الـتأدیـبي. 

وتختص ھیئة المحامین بتأدیب المحامي بإحالة من المدعي العام. 
وخارج قاعة الجلسة ال یحظى المحامي بأي حمایة، أنظر في ھذا الشأن: 

Note sous arrêt par BRIGANT (J-M) sous cassation 1ier Civ. Du 5L04L2012, n 11-11.044FSP+B+I, 
Semaine juridique Edition générale 18/06/2012, n : 25.

21  المسؤولیة مدنیة ھنا.
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 وفـي ھـذا اإلطـار تـولـٮت السـلطة الـتنفیذیـة سـنة 1989 تـقدیـم مشـروع قـانـون جـدیـد یـنظم مـھنة الـمحامـاة أشـتمل عـلى 
22قـواعـد تـمنع الجـمع بـین مـھنة الـمحامـاة ووظـیفة الـتعلیم الـعالـي. وفـي نـفس السـیاق تـم إصـدار أمـر یـمنع الجـمع بـین 

23المھنتین. 

ولـم یـشمل األمـر 1217-1990 الـمدرس الـمرسـم فـي جـدول الـمحامـاة بـعد قـانـون 1989 فـقط ولـكن الـمنتدب أول مـرة 
بـالـتعلیم الـعالـي وكـان مـرسـما بـإحـدى جـداول الـمحامـین، وكـذلـك الـمحامـین الـذیـن ھـم فـي وضـعیة غـیر مـباشـرة، 

واعتبرھم جمیعا في وضعیة مخالفة لألمر المذكور المانع للجمع. 

ولـم یـكتف أمـر 1217-1990 عـند ھـذا الحـد مـن التشـدد ولـكنھ مـنع الـمدرسـین الـذیـن لـھم الـحق فـي الجـمع مـن الـترشـح 
والـتصویـت فـي االنـتخابـات الـجامـعیة وخـاصـة فـي مـجالـس الـجامـعات والـمجالـس الـعلمیة والـمجالـس االسـتشاریـة 
24ووحـدات الـبحث ومـجالـس األقـسام والـلجان االسـتشاریـة ولـجان االنـتداب والـلجان اإلداریـة الـمتناصـفة إذ مـنعھم مـن 

النشاط العلمي وغیره من األنشطة الجامعیة.  

كـما مـنعھم مـن انـتخاب رؤسـائـھم ! إذ مـنعھم مـن االنـتخاب أو أن یـكونـوا مـعینین لـشغل مـناصـب رؤسـاء جـامـعات، أو 
عـمداء أو مـدیـریـن أو مـساعـدیـن لـھؤالء. وبـقي األمـر عـلى ھـذا الـمنوال طـوال عشـرة سـنوات إلـى أن مـكنھم األمـر 

25عدد 1944-2000، المنقح لألمر 1217-1990 في فصلھ األول، من انتخاب العمداء والمدیرین.   

ولـكن ألـیس مـن الـواجـب تـجاوز جـمیع صـور الـمنع الـواردة بـاألوامـر الـمنطبقة حـالـیا والـرجـوع إلـى مـا قـبل أمـر 
1217-1990 المؤرخ في 09/07/1990 تحقیقا للمساواة؟ 

إنـھ بمجـرد الـوقـوف عـند األسـباب السـیاسـیة الـداعـیة إلـى إقـحام قـاعـدة مـنع الجـمع نـتأكـد أن مشـروع قـانـون تـنظیم مـھنة 
الـمحامـاة لـسنة 1989 لـم یـعرض عـلى الـمعنیین مـن مـحامـین ومـدرسـین جـامـعیین وطـلبة، وقـامـت السـلطتین الـتنفیذیـة 
26والتشـریـعیة بـتمریـره رغـم الـمعارضـة الـتي واجـھھا المشـروع سـواء مـن الـمدرسـین الـذیـن أضـربـوا فـي عـدة 

27مناسبات أو الطلبة. وتم فرضھ رغم ما یشملھ من نقائص وتلجیم ومحاصرة وقمع للمعارضین.  

28ومـن بـین نـقائـص الـقانـون الـمذكـور عـدم االكـتراث بـمبدأ األمـان الـقانـونـي، الـمبدأ الـذي یسـتوجـب اسـتقرار الـنظام 

التشـریـعي وعـدم إحـداث تـغییر مـفاجـئ مـن شـأنـھ أن یـغیر فـي الـحقوق المكتسـبة أو فـي الـمراكـز الـمنتظرة المسـتقبلیة، 

22  الفصل 22 من القانون عدد 87 لسنة 1989، الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في 12/09/1989، مرجع سابق. 

راجع أیضا: عرض ومناقشة مشروع قانون متعلق بتنظیم مھنة المحاماة عدد 12 في 01/09/1989.

23 الـفصل 1 مـن األمـر عـدد 1217-1990 الـمؤرخ فـي 09/07/1990 الـمتعلق بـضبط خـصوصـیات نـظام الـمدرسـین الـذیـن یجـمعون 

بصفة استثنائیة بین مھنتي التدریس والمحاماة.

24 ولـم یـتم تـنقیح ھـذا األمـر فـي ھـذه الجـزئـیة إال سـنة 2000 بـموجـب األمـر عـدد 1944-2000 الـمؤرخ فـي 12/09/2000 فـي فـصلھ 

األول. فمكن ھؤالء من النشاط العلمي.

25 األمر عدد 1944-2000 المؤرخ في 12/09/2000 الرائد الرسمي المؤرخ 15/09/2000 عدد 74، ص 2223.

26 مـن بـینھا مـقال محـمد رضـا األجـھوري، فـي إحـدى الجـرائـد الـتي تـم مـنع نشـرھـا، نـقد مـن خـاللـھ المشـروع فـصودرت آراؤه. أنـظر: 

دفاع عن مستقبل تونس، لنفس الكاتب، جمع فیھ كل مقاالتھ السابقة، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم 2015.

27  كـما تـم فـرض قـانـون عـدد 30 لـسنة 2006 الـذي نـقح قـانـون 1989 وأحـدث معھـدا لـلمحامـاة تشـرف عـلیھ السـلطة الـتنفیذیـة. وتـم ذلـك 

في فترة تولي عبد الستار بن موسى العمادة في الفترة بین 2004 و2006.

28  راجع: 

PIAZZON (T) : La sécurité juridique, précité, p :44-53. Ainsi que p : 541 et s.
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ولـقد اكـتفى قـانـون 87 لـسنة 1989 بـتمكین الـمدرسـین الـمباشـریـن مـن الجـمع، دون الـطلبة الـناجـحین سـواء فـي 
29مناظرة المساعدین أو المحامین. 

إن الـتمسك بـقاعـدة الـمنع لـیس سـوى تـأیـیدا لـلظلم ولـلحیف ومـن الـمنطقي أن تـتم مـراجـعة الـنصوص الـمسقطة الـتي 
أدخـلت عـلى قـانـون مـھنة الـمحامـاة قـبل الـثورة بـتعدیـلھا وإدخـال اإلصـالحـات الـضروریـة كـیفما جـاء فـي دسـتور 

201430، باعتبار أن مقاومة الظلم والفساد تعد من أھداف الثورة. 

محدودیة األساس الواقعي للمنع ب.

إن الحـد مـن الـبطالـة مـبرر واه لـمنع الجـمع، غـایـتھ إضـعاف سـلك الـمحامـاة (أوال) وحـل أزمـة العجـز الـحكومـي (ثـانـیا) 
ویـالحـظ أنـھ بـالـمنع الـمفروض عـلى الـمحامـین والـمدرسـین الـجامـعیین تـم الـوصـول إلـى غـایـتین مـعا وتـم تـمریـر 
32مشـروع قـانـون 1989  دون مـعارضـة شـدیـدة مـن ھـیئة الـمحامـین آنـذاك  والـغریـب أن یـتواصـل صـمت الھـیاكـل  31

بعد الثورة. 

أوال: منع الجمع لتطویع المحاماة 

تـتمثل غـایـة تـطویـع سـلك الـمحامـاة مـن طـرف السـلطة الـتنفیذیـة فـي إفـراغ الـمحامـاة مـن الـجامـعیین بـاعـتبارھـم حـامـلین 
لـشھادات عـلیا یـقدمـون الـنفع سـواء للھـیاكـل أو لـلمتقاضـین أو لـزمـالئـھم ویـساھـمون فـي تـطویـر فـقھ الـقضاء. لـقد قـدم 
الـمحامـون الـمدرسـون الـنصح للھـیاكـل والـعون بـتأطـیر الـمحامـین وتـكویـنھم وتـدریـبھم مـجانـا وبـإلـقاء الـدروس فـي 

معھد المحاماة منذ إنشائھ. 

كـما أرادت السـلطة الـتنفیذیـة مـنع الـمدرسـین الـناشـطین فـي نـقابـة الـتعلیم الـعالـي مـن االلـتحاق بـالـمحامـاة مسـتقبال، وھـو 
مـا مـكن سـلطة االسـتبداد مـن إضـعافـھم فـي فـترة كـانـت فـیھا الـنقابـة تـمر بـأزمـة ثـقة وھـي الـفترة الـتي سـماھـا الـنقابـیون 

33بالعشریة السوداء. ولم تكن سوداء على النقابة فحسب ولكن على المحاماة كذلك. 

ثانیا: منع الجمع لحل أزمة العجز الحكومي 

أمـام تـفاقـم الـبطالـة عجـزت الـحكومـة مـن تـقدیـم الحـلول الـمناسـبة، وخـاصـة بـطالـة حـامـلي شـھادات اإلجـازة. وتـضاعـف 
عـددھـم وعـدد الـمحامـین حسـب تـوقـعات السـلطة الـتنفیذیـة الـتي أرادت حـل مـشكل الـبطالـة فـي بـالدنـا مـن خـالل تـمكین 

29  یراجع مشروع قانون متعلق بتنظیم مھنة المحاماة عدد 12 مؤرخ في 01/09/1989.

30  راجع: دیباجة دستور 2014. 

"...اعـتزازا بـنضال شـعبنا مـن أجـل االسـتقالل وبـناء الـدولـة والتخـلّص مـن االسـتبداد اسـتجابـة إلرادتـھ الحـّرة، وتـحقیقا ألھـداف ثـورة 
الحـریـة والـكرامـة، ثـورة 17 دیـسمبر 2010-14 جـانـفي 2011، ووفـاًء لـدمـاء شھـدائـنا األبـرار ولـتضحیات الـتونسـیین والـتونسـیات عـلى 

مّر األجیال، وقطعا مع الظلم والحیف والفساد..."

31  أنظر: عرض ومناقشة مشروع قانون متعلق بمھنة المحاماة عدد 12 مؤرخ في 01/09/1989.

32  عمید المحامین :  منصور الشفي من 1983 إلى 1992.

33  فـترة رئـاسـة اسـماعـیل الـسحبانـي، فـي إطـار مـؤتـمر خـارق لـلعادة لـالتـحاد الـعام الـتونسـي لـلشغل أجـري بـسوسـة سـنة 1989 تـم 

انتخاب اسماعیل السحباني على رأس االتحاد إلى حدود 21/09/2000.
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35خـریـجي كـلیات ومـعاھـد الـحقوق مـن شـغل.  وتسـبب تـعدد الـمدخـل لـلمھنة تـفاقـم عـدد الـمحامـین  إلـى أن اخـتنق  34

سلك المحاماة وتعددت مشاكلھ، وصار المحامون یعانون من البطالة.  

وحـققت سـیاسـة الـقمع غـایـتھا الـمنشودة، تـجویـع الـمحامـین لیسھـل اسـتقطابـھم فـي الحـزب المسـیطر عـلى السـلطة، 
فمنھم من اغتر ومنھم من صبر. والعزة للصابرین. 

فھل علینا تحمل تداعیات سیاسة الفساد؟  

لـمن الـمفید الـتأكـید لـلتذكـیر أن الـبطالـة الـتي تـعانـي مـنھا الـدولـة فـي تـلك الـمرحـلة (وغـیرھـا مـن الـمراحـل) لـیس عـلى 
سـلك الـمحامـاة تحـملھا، ولـكن مـن الـمعضالت الـتي عـلى السـلطة الـتنفیذیـة إیـجاد الحـلول لـھا، إذ لـیس الحـل فـي مـنع 

الجمع بین نشاطین متكاملین. 

إذ أن الـذي جـعل الـموظـف یـبحث عـن مـورد رزق إضـافـي مـثال ھـو الـنقص فـي األجـر. ولـقد اعـتبر مجـلس الـدولـة 
الـفرنسـي أن مـن وسـائـل مـحاربـة الـبطالـة الـترفـیع فـي أجـور الـموظـفین الـعمومـیین، وھـي مـن الـوسـائـل الـتي تتخـذھـا 

34  أنظر: 

GOBE (E) : La structure sociale du barreau tunisien dans les années 2000.Les avocats entre massification, 
mondialisation et régime politique autoritaire. Mis en ligne le 09 mai 2012, consulté le 06 mars 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/sociologies/4044 « Le barreau a connu pendant le « règne » du président Ben Ali 
une croissance continue et quasi-exponentielle de ses effectifs. De 1991 à 2001, l’effectif du barreau a été 
multiplié par plus de 2,5 pour atteindre la barre des 4 000 inscrits au tableau de l’Ordre. Il a encore 
doublé en 10 ans pour compter en 2011 un peu moins de 8 000 avocats en activité (Ordre national des 
avocats, 2011)… La population totale tunisienne n’a évidemment pas crû au même rythme que celle des 
avocats (environ 6 millions d’habitants en 1985 contre près de 10 millions en 2007). » 
Graphique 1. Évolution du nombre d’avocats en Tunisie depuis 1991 

 

35  یراجع: 

GOBE (E) : La structure sociale du barreau tunisien dans les années 2000. Précité. 
Les modalités d’accès à la profession selon l’année d’inscription au barreau (en %, n = 624) 
 1995-2009 1985-1994 1945-1984 Total 
CAPA 28 64 60 37 
3e cycle 70 26 37 60 
Ancien magistrat 2 10 3 3 
Total 100 100 100 100 
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36الـدول الـمتطورة وال یـكمن الحـل فـي حـرمـان الـموظـفین مـن تـعاطـي بـعض الـمھن كـتقدیـم االسـتشارات واالخـتبارات 

أو الـتألـیف أو الـفالحـة أو الـمحامـاة، ویـجوز لـھم أیـضا حسـب مجـلس الـدولـة الجـمع مـع وظـیفة عـمومـیة أخـرى 
. وانتھى ھذا الرأي االستشاري إلى إقصاء المنع في فرنسا.  37كالتدریس

الفقرة 2: تجاوز منع الجمع 

إن مـنع الجـمع بـین مـھنة الـمحامـاة ووظـیفة الـتدریـس فـي الـتعلیم الـعالـي قـاعـدة دخـیلة عـلى نـظام مـھنة الـمحامـاة وطـالـما 
تجاوزھا المشرع لوجود ترابط عضوي (أ) وآخر مصیري بین المحاماة والتدریس (ب). 

الترابط العضوي بین المحاماة والتدریس ا.

یـقصد بـالـترابـط الـعضوي االلـتقاء بـین الـمجال الـنظري الـذي یـبیّنھ مـدرس الـتعلیم الـعالـي والـمجال الـتطبیقي الـذي 
یـكرسـھ الـمحامـي، بـینما یـقدم الـمدرس الـمعطى الـنظري فـي الـمؤسـسات الـجامـعیة بـمختلف أصـناف الـدروس مسـتأنـسا 

باألمثلة التطبیقیة، یقوم المحامي بحكم عملھ، بتكییف الوقائع تكییفا أولیا وتقدیمھ للقضاء للحكم والفصل.  

ویـكون الـمحامـي فـي حـاجـة دائـمة إلـى الـمعطى الـنظري والـمدرس فـي حـاجـة إلـى الـمعطى الـتطبیقي. تـبدو الـعالقـة بـین 
38االجـتھاد والـتطبیق جـدلـیة بـالـضرورة، ھـذا یحـرك اآلخـر. والـفصل بـینھما مفسـدة مـا دامـت الـعالقـة نـاتـجة لـفائـدة 

مصیریة. 

الترابط المصیري بین المحاماة والتدریس ب.

إن لـلترابـط بـین الـمحامـاة والـتدریـس فـوائـد مـتعددة وقـد تنتھـي إلـى االرتـقاء بـالـمحامـاة (2) وبـوظـیفة الـتدریـس (1) 
سویا. ونتاج ذلك إحداث قیمة مضافة لكلیھما. 

إحداث قیمة مضافة للتدریس  1.

39تـكمن الـفائـدة مـن الجـمع مـع مـھنة أخـرى فـي تحسـین أداة الـموظـف الـعمومـي بـتطویـر تـخصصاتـھ وتـنویـعھا.  

وتحـدث الـفائـدة بـالنسـبة لـمن یـتعاطـى الـتدریـس كـوظـیفة فـي إدراك مـدى انـطباق الـنظریـة واقـعا ومـدى صـحتھا فـعال، 

36  أنظر: االستشارة التي طلبھا الوزیر األول من مجلس الدولة الفرنسي : 

Le cumul d’activités et de rémunérations des agents publics. P: 7-8. www.fonction-
publique.gouv.fr/archives/home20020121/lesrapportsetlespublications/cumul/rapport1.htm. 
(Le Premier ministre a demandé au Conseil d’Etat d’étudier les anomalies résultant de l’application 
du décret-loi du 29 octobre 1936, qui tient lieu de décret d’application de l’article 25 de la loi du 13 
juillet 1983, et de proposer les mesures qui permettraient de restaurer une réglementation mieux 
adaptée aux impératifs et aux principes auxquels doivent obéir les missions de l’Etat et le 
fonctionnement du service public. 

37  یراجع: 

Le cumul d’activités et de rémunérations des agents publics, précité, p : 26 et s.

38  یراجع مثال: 

MUGLIONI (J-M) : Théorie et pratique, KANT. Juillet 2014, p :2-3 ; 6-7.

39  أنظر: 

Le cumul d’activités et de rémunérations des agents publics. P :9-10.
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وفـي مـدى انـطباق الـفصول الـقانـونـیة وعـالقـتھا بـغیرھـا مـن الـفصول وبـالـمجاالت الـقانـونـیة الـمتنوعـة الـتي تـغیب عـن 
الـمدرس غـیر الـجامـع بـین وظـیفتھ ومـھنة الـمحامـاة. ومـھما اطـلع الـمدرس عـلى الـصور الـفقھ قـضائـیة فـإن الـصور 

المنشورة أو المتحصل علیھا ال تجیب عن جمیع جوانب اإلشكال القانوني. 

ویـتحقق تـطویـر الـفكر الـقانـونـي بـعد التجـربـة، فـفي مـحك التجـربـة یـتطور الـمعطى الـنظري ویـتطور الـنص الـقانـونـي 
وإذا حدثت الفائدة للمدرس تحدث الفائدة للطالب وللفقھ ولفقھ القضاء على حد السواء. 

إحداث قیمة مضافة للمحاماة 2.

یـتعمق فـھم انـطباق الـفصل الـقانـونـي مـن خـالل فـھم مـجالـھ وأسـسھ وتـطوره الـتاریـخي والـنظري. إذ یـغیب عـن 
الـمحامـي غـیر الـمدرس اإلحـاطـة بـتلك الـمعطیات األسـاسـیة والـتي تـجعلھ یـطور فـي قـدرات دفـاعـھ مـن خـالل تـطویـر 
أسـالـیب ووسـائـل تـقدیـم الـدعـاوى والـرد عـلیھا. ویسـتثنى الـمحامـي دائـم الـتطلع والـحامـل لـشھادات عـلیا، بـید أن االبـتعاد 

عن مدارج المؤسسات الجامعیة یعیق تطویر البحث والمعرفة. ویكمن الحل في إجازة الجمع. 

الفصل 2: إجازة الجمع بین مھنة المحاماة والتدریس 

یجوز الجمع إما حالیا بصورة استثنائیة (الفقرة 1) أو بصورة مبدئیة إن تم الرجوع إلى ما قبل المنع (الفقرة 2). 

الفقرة 1: الصورة االستثنائیة 

من صور الجمع بین المحاماة والتدریس ما ھو صریح ولكن منقوص(أ) وما ھو اجتھادي ولكنھ منتقد (ب). 

صورة صریحة منقوصة  ا.

عـمال بـالـفصل 22 مـن مـرسـوم 79 لـسنة 2011 مـنع مشـرع مـا بـعد الـثورة، مـقلدا مشـرع فـترة االسـتبداد، الجـمع بـین 
الـمحامـاة والـتدریـس ولـم یسـتثن سـوى الـحقوق المكتسـبة مـن الـبعض قـبل07/09/1989 وھـم الـمرسـمین بجـدول 

المحاماة قبل 07/09/1989. 

ومـثلما تـمت اإلشـارة إلـیھ سـابـقا لـم یـكن الـمنع مـوجـودا قـبل قـانـون 87 لـسنة 1989، فـقانـون 37 لـسنة 1958 أجـاز 
الجـمع بـین الـمحامـاة والـتدریـس، إذ ورد بـالـفصل 22 تـحت بـاب حـقوق الـمحامـین وواجـباتـھم"ال یـجوز الجـمع بـین 
الـمحامـاة وبـین الـقیام بـأي وظـیفة عـمومـیة مـا عـدا إلـقاء الـدروس بـالـكلیات أو بـمدارس الـحقوق أو الـقیام بـمھمات مـن 
شـأنـھا أن تسـتوجـب إعـطاء مـنحة مـن صـندوق الـدولـة أو الـمؤسـسات الـعمومـیة أو الجـماعـات المحـلیة وھـي ال تـتماشـى 
40مـع تـعاطـي الـتجارة بـأنـواعـھا." وھـو مـا یـؤكـد أن ھـذا الـمنع غـریـب عـن مـھنة الـمحامـاة وعـلى وظـیفة الـتدریـس كـیفما 

40  الفصل 22 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 الرائد الرسمي 21 مارس 1958 ص 362. 

یراجع التقریر حول مشروع تنقیح القانون 37 لسنة 1958 في 15/03/1958.
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نـظمتھا الـقوانـین الـدنـیا فـي جـمیع الـعصور، كـالـقانـون الجـزائـري والـقانـون الـموریـتانـي والـقانـون الـلیبي والـقانـون 
41اللبناني والقانون الفرنسي والقانون البلجیكي. 

والـتضییق الـذي یـمارس عـلى الـمدرسـین بـالـمؤسـسات الـجامـعیة بـمنع بـعضھم دون اآلخـر مـن مـمارسـة مـھنة الـمحامـاة 
43مـثلما دأب عـلیھ مشـرع 1989 ومشـرع 2011 الـذیـن كـرسـا إخـالال بـمبدأ الـمساواة  وخـرقـا لـحق الـتعلیم  ولـحق  42

44الشغل.  

وتـأكـیدا لـذلـك فـإنـھ ال یـجوز وضـع أي ضـوابـط عـلى تـلك الـحقوق الـدسـتوریـة "إال لـضرورة تـقتضیھا دولـة مـدنـیة 
دیـمقراطـیة وبھـدف حـمایـة  حـقوق الـغیر او لـمقتضیات األمـن الـعام أو الـدفـاع الـوطـني أو الـصحة الـعامـة أو اآلداب 

41  یراجع القوانین التالیة على سبیل الذكر: 

الـقانـون الـموریـتانـي یـجیز الجـمع نـصت الـمادة 28 عـلى أنـھ " ال تـتعارض مـھنة الـمحامـاة مـع ...مـكلف بـمھمة الـتدریـس أو أسـتاذ قـانـون 
فـي الـكلیات أو الـمدارس..." عـمال بـالـقانـون رقـم 95-24 الـصادر19 یـولـیو 1995 الـمنشئ للھـیئة الـوطـنیة لـلمحامـین الـمعدل بـالـقانـون 

رقم 2005-07 بتاریخ 20 ینایر 2005 واألمر القانوني رقم 2007-029 بتاریخ 9 أبریل 2007 
القانون اللبناني: القانون رقم 8/70 مع تعدیالتھ یجیز الجمع.  

الـقانـون الجـزائـري یـسمح بـالجـمع ویعجـل مـن الجـمع قـاعـدة وأسـاسـا مـنطقیا: "ال تـتنافـى مـھنة الـمحامـاة مـع وظـائـف الـتدریـس فـي 
الـجامـعات ومـؤسـسات الـتعلیم الـعالـي"، قـانـون رقـم 13/07 فـي 29/10/2013 یـتضمن تـنظیم مـھنة الـمحامـاة، الجـریـدة الـرسـمیة 

للجمھوریة الجزائریة عدد 55 المؤرخة في 30/10/2013 ص 3. 
الـقانـون الـلیبي یـجیز الجـمع: الـمادة (31) "لا یـجوز لـلمحامـي الجـمع بـین الـمحامـاة ومـا یـأتـي...ویسـتثنى مـن ذلـك االشـتغال بـالـتدریـس 

لمواد الشریعة والقانون في الجامعات والمعاھد العلیا..." القانون رقم 3 لسنة 2014 المنظم لمھنة المحاماة. 
Droit français :Art 115  modifié par Décret n°2004-397 du 4 mai 2004 - art. 1 JORF 7 mai 
2004 « La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de 
dispositions législatives ou réglementaires particulières. 
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député 
ou d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux 
pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des 
affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre. » 
Et Art 6 de la Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de 
la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), JORF n°185 du 11 août 
2007 page 13503. 
Loi  genevoise : Art 7 « L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec :  
a) la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle de juge prud’homme, de 
juge conciliateur et de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes, de juge à la Cour 
d’appel du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppléant;  
b) les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire; 
c) toute activité professionnelle contraire à la dignité du barreau. 
Droit Belge : Articles 2.3, 2.4 et 2.5 du Code de déontologie de l'avocat. Ordre des barreaux 
francophones et germanophone de Belgique. 

42  الفصل 21 من الدستور التونسي.

43  الفصل 33 من الدستور. 

یـشمل الـحق فـي الـتعلیم الـحق فـي الـمعرفـة وحـریـة الـبحث الـعلمي، أنـظر مـثال: عـید أحـمد الحسـبان، حـق الـتعلیم فـي الـنظم الـدسـتوریـة 
المعاصرة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلّد 39 ،العدد 1 ،2012، ص 367. 

44  الفصل 40 من الدستور.
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45الـعامـة، وذلـك مـع احـترام الـتناسـب بـین ھـذه الـضوابـط ومـوجـباتـھا"، إذ رجـوعـا إلـى ضـوابـط الـفصل 22 مـن 

الـمرسـوم نـالحـظ أنـھا ال تـتعلق بـأي حـد مـن الحـدود الـتي رسـمھا الـفصل 49 مـن الـدسـتور، فـال أمـن عـام وال دفـاع 
وطني وال آداب وال صحة عامة وال حقوق غیر قد انتھكت. 

46 "وتـتكفل الھـیئات الـقضائـیة بحـمایـة الـحقوق والحـریـات مـن أي انـتھاك..."  وھـو مـا یـجعل مـن الـفصل 22 مـن 

المرسوم قابال لإلبعاد لعدم دستوریتھ. 

ویـقاس عـلى ھـذه الـصورة، صـورة الـتضییق فـي مـمارسـة مـھنة الـمحامـاة عـلى فـئة دون أخـرى. وقـد سـبق أن 
تـعرضـت الـمحكمة الـدسـتوریـة الـمصریـة لـطعن فـي مـادة مـن قـانـون الـمحامـاة مـنعت مـمارسـة مـھنة الـمحامـاة عـلى فـئة 
مـن الـموظـفین، وقـضت الـمحكمة الـدسـتوریـة بـعدم دسـتوریـة الـمادة (15) مـن قـانـون الـمحامـاة رقـم 15 لـسنة 1983 
وقـد كـانـت الـمادة 15 تـنص عـلى أنـھ "ال یـجوز لـمن ولـي الـوزارة أو شـغل مـنصب مسـتشار بـإحـدى الھـیئات الـقضائـیة 
وأسـاتـذة الـقانـون بـالـجامـعات الـمصریـة أن یـمارس الـمحامـاة إال أمـام مـحكمة الـنقض ومـا یـعادلـھا ومـحاكـم االسـتئناف 

47وما یعادلھا ومحاكم الجنایات ومحكمة القضاء اإلداري."  

صورة اجتھادیة منتقدة ب.

تـطرق الـفصل 3 مـن مـرسـوم 79 لـسنة 2011 إلـى شـروط الـترسـیم بـالـباب الـثانـي مـنھ، وعـددھـا حـصرا وھـي 
ألجنسـیة، اإلقـامـة، الـحالـة الـصحیة، الـسن، الـكفاءة (شـھادة الـكفاءة لـلمھنة أو مـا یـعادل الـحصول عـلیھا: شـھادة 
الـدكـتوراه، مـن لـھ رتـبة أسـتاذ مـحاضـر فـما أعـلى)، عـدم االرتـباط بـعالقـة شـغلیة أو وظـیفیة، الخـلو مـن الـسوابـق 

العدلیة، تسویة الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة. 

وقـد یـوحـي إقـحام مـن لـھ رتـبة أسـتاذ مـحاضـر فـما أعـلى بـالـفصل 3 مـن الـمرسـوم إلـى أن المشـرع سـمح لـھؤالء الجـمع 
بین المحاماة والتدریس، یبدو التأویل مستساغا واالجتھاد ممكنا. 

ولـكن یـتم تـرسـیم الـمحامـي بجـدول الـمحامـین الـمتمرنـین بـعد تـولـیھ تـقدیـم جـمیع الـوثـائـق "الـمنصوص عـلیھا بـالـفصل 3 
48مـن ھـذا الـمرسـوم"، ومـن بـینھا مـا یـثبت الـكفاءة وھـي إمـا شـھادة الـكفاءة أو الـدكـتوراه أو الـحصول عـلى رتـبة أسـتاذ 

محاضر فما أعلى. 

ویـفھم مـن الـفصل 3 الـوارد تـحت الـباب الـثانـي فـي شـروط الـترسـیم أنـھ یـتعلق بـالـترسـیم وال بـمباشـرة لـلمھنة، أي بـما 
سـماه المشـرع "حـقوق وواجـبات الـمحامـي" بـمعنى أن مـن لـھ رتـبة أسـتاذ مـحاضـر أو أسـتاذ تـعلیم عـالـي یـرسـم ولـكن 

ال یجوز لھ الجمع ألن الفصل 22 من ذات المرسوم لم یستثن األساتذة المحاضرین وال أساتذة التعلیم العالي.  

45  الفصل 49 من الدستور.

46  نفس المرجع.

47  راجع :القضیة رقم 6  لسنة 3 قضائیة دستوریة في 16/5/1992. 

48  الفصل 9 من مرسوم 79 لسنة 2011.
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وحـتى ال یـتناقـض المشـرع مـع نـفسھ وحـتى تـكون لـلفصول انـسجامـا یـجوز لـھؤالء الـترسـیم وال یـجوز لـھم الجـمع، 
49فمباشرة مھنة المحاماة بعد الترسیم بجدول المحامین یستوجب االنقطاع عن التدریس.  

كـما أن المشـرع لـم یـتطرق بـالـفصل 22 إال لـفئة واحـدة وھـي فـئة "الـمدرسـین بـمؤسـسات الـتعلیم الـعالـي الـمرسـمین 
بجـدول الـمحامـاة قـبل 7 سـبتمبر 1989" دون سـواھـا وبـالـتالـي یـعد مـجال االسـتثناء ھـو الـفصل 22 الـوارد بـالـباب 

الرابع في حقوق المحامي وواجباتھ ولیس الفصل 3 أو غیره من فصول المرسوم. 

ونـفید أن الـفصل 3 عـندمـا تـطرق إلـى شـروط الـترسـیم أورد شـرطـا آخـر الحـقا لشـرط الـكفاءة وھـو الخـلو مـن كـل 
عـالقـة شـغلیة أو وظـیفیة مـع الـذوات الـعامـة والـخاصـة. وھـذا الشـرط الـوارد بـعد شـرط الـكفاءة الـسالـف الـبیان لـم یـشملھ 

أي إستثناء كذلك مما یقصي جواز الجمع لمن لھ رتبة أستاذ محاضر فما أعلى. 

كـما أن غـایـة المشـرع مـن الـمنع تـتناقـض مـع اسـتثناء األسـاتـذة الـمحاضـریـن أو أسـاتـذة الـتعلیم ألـعالـي فـال وجـود لـما 
یبرر استثناءھم عن غیرھم من المدرسین. 

ونـختم بـأن الھـیئة الـوطـنیة لـلمحامـین سـتبقى رھـینة سـیاسـة الـتوظـیف والـتشغیل لـوزارة الـتعلیم الـعالـي بـاعـتبار أن 
الـوزارة ھـي الـتي تـتولـى تـنظیم مـناظـرات االنـتداب أو الـترقـیة فـي رتـبة أسـتاذ مـحاضـر أو أسـتاذ تـعلیم عـال، وال نـرى 
جـدوى مـن اإلبـقاء عـلى ھـذه "اإلضـافـة" فـي الـفصل 3 مـن الـمرسـوم. إن اإلضـافـة الـمسقطة الـواردة بـالـفصل 22 فـي 
غـیر مـوضـعھا ومـن المجـدي حـذفـھا مـع حـذف مـنع الجـمع بـین الـمحامـاة والـتدریـس فـي الـمؤسـسات الـجامـعیة بـصورة 

مبدئیة. 

الفقرة 2: الصورة المبدئیة 

50إن مـنع الجـمع یـتعارض مـع الجـمع الـمرخـص بـھ فـي الـوظـیفة الـعمومـیة، وفـي مـھن حـرة أخـرى (أ) كـما یـتدعـم 

الجمع منطقیا (ب). 

القیاس على بعض المھن الحرة ا.

إن منع الجمع یتعارض مع الجمع المرخص بھ في مھنة عدول التنفیذ (1) ومھنة المھندسین المعماریین (2). 

القیاس على مھنة العدول المنفذین 1.

49 5وھـو مـا بـینھ عـلیھ المشـرع الـمغربـي، إذ أورد إیـضاحـا فـي ھـذا شـأن، راجـع الـمادة 18 نـقطة 5." أسـاتـذة الـتعلیم الـعالـي ، فـي مـادة 

الـقانـون ، الـذیـن زاولـوا ، بـعد تـرسـیمھم ، مـھنة الـتدریـس مـدة ثـمانـي سـنوات بـإحـدى كـلیات الـحقوق بـالـمغرب ، وذلـك بـعد قـبول اسـتقالـتھم 
أو إحـالـتھم عـلى الـتقاعـد مـا لـم یـكن ذلـك لسـبب تـأدیـبي." ظھـیر شـریـف رقـم  1.08.101 صـادر فـي 20 أكـتوبـر 2008 بـتنفیذ الـقانـون 

رقم 28.08 المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة. الجریدة الرسمیة رقم 5680 الصادرة في 6 نوفمبر 2008.

50  من الناحیة المبدئیة راجع فقھ القضاء الفرنسي: 

C.E, 21 juin 1982, Sieur Mesnard, p :654. 
C.E, 3 décembre 1986, Ministre de l’éducation nationale C/ Sieur Vinck, p :273. 
C.E, 8 février 1967, Plagnol, p :843. 
C.E, 22 juillet 1992, Sobol, p :10666.

 11



Ka
rim

 B
ou

laa
bi

52ولـئن مـارس عـدل الـتنفیذ مـھنتھ فـي إطـار مـھنة حـرة  فـإن صـفة الـمأمـور الـعمومـي تـبقى لـصیقة بـھ. ویـعود ھـذا  51

53االزدواج إلى شدة الرقابة المستوجبة على أعمالھ لمدى تعلقھا بأعمال قضائیة.   

وأشـار الـقانـون األسـاسـي عـدد 9 لـسنة 2018 فـي فـصلھ 23 عـلى أنـھ " یحجـر عـلى الـعدل الـمنفذ الجـمع بـین مـھنتھ 
54وأیّـة وظـیفة عـمومـیة...بـاسـتثناء...تـدریـس الـقانـون."  ومـن الـغریـب أن یـسمح المشـرع لـعدول الـتنفیذ تـعاطـي وظـیفة 

التدریس الجامعي ویمنعھا عن المحامین! 

فھـل أن أسـباب الـمنع الـتي فـي مـھنة الـمحامـاة زالـت فـي مـھنة الـعدول الـمنفذیـن؟ الـتساؤل یسـتدعـي بـالـضرورة تـعدیـل 
الـفصل 22 مـن مـرسـوم 79 لـسنة 2011 بـإجـازة الجـمع بـین الـمحامـاة والـتدریـس بـالـمؤسـسات الـجامـعیة وإزالـة الـمنع 

من أي مشروع الحق منظم لمھنة المحاماة. 

القیاس على مھنة المھندسین المعماریین  2.

51 أنظر قانون أساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 یتعلق بتنظیم مھنة العدول المنفذین. 

52 الـفصل األول ـ "الـعدل الـمنفذ لـھ صـفة الـمأمـور الـعمومـي یـساھـم فـي إقـامـة الـعدل ویـمارس مـھامـھ فـي إطـار مـھنة حـرة طـبقا ألحـكام 

ھـذا الـقانـون." والـفصل 2 ـ "یـتقیّد الـعدل الـمنفذ فـي مـمارسـة مـھنتھ بـمبادئ االسـتقاللـیة والتجـرد والـنزاھـة فـي إطـار مـا اقـتضاه الـقانـون." 
ذلك أن االستقاللیة محدودة بالصفة الممنوحة للعدل المنفذ.

53 حول الرقابة: 

الـفصل 4 ـ یحـمل الـعدل الـمنفذ بـطاقـة مـھنیة تسـلّم لـھ مـن وزارة الـعدل یـتعیّن عـلیھ إرجـاعـھا بمجـّرد انـتھاء مـباشـرتـھ لـمھنتھ ویـرتـدي 
فـي الـمناسـبات الـرسـمیة وأمـام الھـیئات الـقضائـیة زیّـا خـاّصـا یـضبط بـقرار مـن وزیـر الـعدل بـناء عـلى اقـتراح مـن الھـیئة الـوطـنیة لـلعدول 

المنفذین. 
الفصل 9 ـ یتّم الترسیم بجدول العدول المنفذین بقرار من وزیر العدل. 

الفصل 10 ـ یضبط جدول العدول المنفذین بقرار من وزیر العدل بعد استشارة الھیئة الوطنیة للعدول المنفذین. 
الفصل 21 ـ یقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقرار من وزیر العدل في الحاالت التالیة:  

ـ بموجب االستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم. 
ـ العجز البدني التام بناء على ملف تحیلھ الھیئة الوطنیة للعدول المنفذین. 

ـ الوفاة. 
ـ بموجب عقوبة تأدیبیة. 

الـفصل 32 ـ عـلى الـعدل الـمنفذ عـرض الـدفـتریـن الـمنصوص عـلیھما بـالـفصل 29 مـن ھـذا الـقانـون كـل سـتة أشھـر عـلى مـراقـبة وتـوقـیع 
رئـیس الـفرع الـجھوي الـراجـع لـھ بـالـنظر أو مـن یـنوبـھ، ویـتم الـعرض فـي الخـمسة عشـر یـومـا األولـى مـن أشھـر جـانـفي  وجـویـلیة مـن كـل 

سنة، على أن تقع إعادتھما لھ في ظرف أربعة وعشرین ساعة من تاریخ العرض. 
ولـلوكـیل الـعام الـمختّص أن یـطلب االطـالع عـلى الـدفـتریـن الـمذكـوریـن إذا اقـتضت الـضرورة ذلـك بـحضور رئـیس الـفرع الـجھوي أو 

من ینوبھ بعد دعوتھ لذلك بأّي وسیلة تترك أثرا كتابیا على أن تقع إعادتھما لھ بمجّرد االطالع.

54 الـفصل 23: "یحّجـر عـلى الـعدل الـمنفذ الجـمع بـین مـھنتھ وأیّـة وظـیفة عـمومـیة مـن شـأنـھا أن تسـتوجـب إعـطاء مـنحة مـن مـال الـدولـة 

أو الجـماعـات المحـلیة أو الـمؤسـسات الـعمومـیة بـاسـتثناء الـقیام بـمھمة عـمومـیة عـرضـیة ال تـتعدى سـتة أعـوام أو تـدریـس الـقانـون..." 
أنظر قانون أساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 یتعلق بتنظیم مھنة العدول المنفذین.
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إن مـمارسـة مـھنة الـھندسـة الـمعماریـة تـتعارض مـع بـعض الـمھن الـتي تـولـى حـصرھـا المشـرع بـالـفصل 2 مـن الـقانـون 
عـدد 46 لـسنة 1974 وھـي "مـھنة الـمقاول أو الـصانـع أو الـمزود بـالـمواد وبـاألشـیاء المسـتعملة فـي الـبناء أو الـسمسار 

55في األمتعة العقاریة".  

وفـیما عـدا تـلك الـمھن یـجوز لـلمھندس تـدریـس مـجال اخـتصاصـھ بـالـمؤسـسات الـجامـعیة، كـما ال یـتعارض الـتدریـس 
56مع أخالقیات مھنة المھندس المعماري.  

تدعیم الجمع منطقیا ب.

یـتناقـض مـنع الجـمع مـع جـواز اضـطالع الـمحامـي بـبعض الـمھام األخـرى، (1) كـما یـتأكـد الجـمع بـین مـھنة الـمحامـاة 
والتدریس بالمؤسسات الجامعیة لعدم منع الجمع بین الجرایات (2). 

مھام المحامي مقاربة 1.

"یـمكن لـلمحامـي الـقیام خـاصـة بـمھام الـتحكیم والـوسـاطـة والـمصالـحة واإلئـتمان والـتصفیة الـرضـائـیة والتعھـد بـعقود 
الـوكـالـة وبـأعـمال الـتفاوض والـتمثیل لـدى الـمصالـح الـجبائـیة واإلداریـة وبـمھام الـتكویـن...والـقیام بـمھام عـضویـة 
مـجالـس اإلدارة أو مـجالـس الـمراقـبة فـي الشـركـات الـتجاریـة...كـما یـمكن لـھ الـقیام بـمھام الـوكـیل الـریـاضـي أو وكـیل 

57الفنانین أو وكیل الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو مھام التصرف االئتماني". 

إن اضـطالع الـمحامـي "بـمھام الـتكویـن" أو "الـتصرف االئـتمانـي" تسـتدعـي الـتفرغ الجـزئـي بـمثل الـتدریـس، وشـرط 
التفرغ لیس ضروریا في مھنة المحاماة ما دامت مھنة حرة كما ال یجبر المحامي على قبول النیابة إال طوعا. 

ولـكن إن كـان الـتفرغ لـیس ضـروریـا فـي مـھنة الـمحامـاة وال یـمنعھ مـن اضـطالع مـھمة الـتكویـن أو مـھمة الـتصرف 
االئتماني فمن باب أولى وأحرى أال یمنعھ من تدریس القانون بالمؤسسات الجامعیة. 

كـما نشـیر إلـى أن شـرط الـتفرغ نسـبي فـي الـتعلیم الـعالـي ألن الـمدرس مـرتـبط بـمواعـید تـدریـس تـختلف حسـب الـرتـبة 
ولیس مقیدا بساعات عمل ضروریة كسائر الموظفین العمومیین.  

ویـقترح دمـج الـفصل 22 مـن الـمرسـوم فـي الـفصل 23 إلتـحاد الـموضـوع وتـعدیـل الـفصل 22 فـي فـقرتـھ األولـى 
لـیصبح " ال یـجوز الجـمع بـین مـھنة الـمحامـاة ومـباشـرة مـھنة أو نـشاط بـأجـر عـدا الـتدریـس بـالـمؤسـسات الـجامـعیة." 

وإلغاء ما بقي من الفقرة األولى من الفصل.  

إجازة الجمع بین الجرایات 2.

إنـھ مـن الـمفید الـتذكـیر أن الجـرایـة یسـتحقھا كـل منخـرط وفّـى الـتزامـاتـھ تـجاه صـندوق الجـرایـة الـخاص بـالـوظـیفة أو 
المھنة التي یعود لھا وحال بلوغھ سن التقاعد واجتیازه المدة المستوجبة. 

55 راجـع الـقانـون عـدد 74-46 الـمؤرخ فـي 22/05/1974 الـمتعلق بـتنظیم مـھنة الـمھندس الـمعماري بـتونـس الـرائـد الـرسـمي عـدد 36 

الـمؤرخ فـي 24/05/1974 ص 1202، وقـرار وزیـر التجھـیز واإلسـكان الـمؤرخ فـي 17/04/1985 الـمتعلق بـالـمصادقـة عـلى الـنظام 
الداخلي لعمادة المھندسین المعماریین التونسیین..

56 راجع: األمر 1033 لسنة 1983 المؤرخ في 04/11/1983 المتعلق بمجلة الواجبات المھنیة للمھندسین المعماریین،

57 یراجع الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، مرجع سابق.
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والـحق فـي الجـرایـة مـرتـبط بـواجـب دفـع االنخـراط، وال یـجوز مـنع مـن تـولـى أداء مـعلوم انخـراطـھ فـي الـصندوق مـن 
الـحق فـي الـحصول عـلى الـمنحة الـراجـعة لـھ عـند الـتقاعـد. وسـبب ذلـك اسـتحقاق المنخـرط لـما تـولـى خـالصـھ سـابـقا 
وھـو مـا یـمكنھ مـن اسـترجـاع جـزء مـنھا عـند الـتقاعـد. وحـرمـان المنخـرط مـن الجـرایـة إثـراء لـلصندوق دون سـبب 
وأبلغ من ذلك فھو من قبیل خیانة المؤتمن ألن الصندوق یدیر أموال المنخرطین ویعد مؤتمنا على أموالھم أساسا. 

وقـد سـبق للمشـرع أن نـظم مـسألـة جـمع الـموظـف الـعمومـي لجـرایـة الـتقاعـد بـموجـب قـانـون یـتعلق بـنظام الجـرایـة 
58الـمدنـیة والـعسكریـة لـلتقاعـد وھـو مـا یفسـر عـدم تـطرق جـمیع الـقوانـین الـمنظمة لـمھنة الـمحامـاة عـبر الـتاریـخ لھـذه 

الـمسألـة. إن الـقانـون رقـم 12 لـسنة 1985 الـمشار لـھ لـم یـمنع الجـمع بـصورة مـبدئـیة بـین جـرایـتین ولـكنھ مـنع الجـمع 
بـین جـرایـتین إذا تـعلقتا بـنفس الـوظـائـف أو الخـدمـات، إذ نـص الـفصل 56 أنـھ "ال یـمكن الجـمع بـین جـرایـتین بـعنوان 

نفس الخدمات ... ویجوز الجمع بین جرایتین بعنوان خدمات متتالیة". 

ویـقر المشـرع اسـتثناءا لـلمنع فـي صـورة االنخـراط فـي جـرایـتین بـعنوان نـفس الخـدمـات إذا كـان الخـدمـات مـتتالـیة، 
بـمعنى أن یـتوقـف الـشخص عـن خـدمـات مـعینة ثـم یـعود بـعد الـتوقـف لینخـرط مـن جـدیـد. وھـذا االسـتثناء یـؤكـد الـقاعـدة، 
قـاعـدة مـنع الجـمع فـي صـورة واحـدة: صـورة الجـمع بـین جـرایـتین بـعنوان نـفس الخـدمـات فـقط. وأمـا مـا عـدا ذلـك 

فاإلجازة ھي القاعدة. 

ونسـتنتج أنـھ مـن الـجائـز الجـمع بـین جـرایـة الـمدرس بـمؤسـسة جـامـعیة بـصفتھ مـوظـفا عـمومـیا وجـرایـة الـمحامـي لـعدم 
تـوفـر شـرط الـتالقـي بـین الخـدمـات. كـما یـجوز عـالوة عـلى ذلـك االنخـراط فـي شـركـات خـاصـة لـلحصول بـعد دفـع 

المعالیم الالزمة على جرایة ثانیة أو ثالثة. 

59ونـضیف أن إقـرار مـنع الجـمع بـین جـرایـتین غـیر دسـتوري، وذلـك لـتعارضـھ مـع مـبدأ الـمساواة أمـام الـقانـون 

واألعـباء خـاصـة أن نـظام الـتقاعـد -ونـظام الـحیطة االجـتماعـیة كـذلـك- وجـوبـي سـواء فـي الـوظـیفة الـعمومـیة أو تـطبیقا 
لـقانـون مـھنة الـمحامـاة، فـإذا كـان الـموظـف الـذي ال یـمارس مـھنة الـمحامـاة والـموظـف الـذي یـمارس مـھنة الـمحامـاة 
مـتساویـین أمـام الـقانـون وأمـام األعـباء فـإنـھما فـرضـا مـتساویـین أمـام الـحقوق، یسـتحق كـالھـما الجـرایـة مـن الـصندوق 

58  الـقانـون عـدد 12 لـسنة 1985 الـمؤرخ فـي 5 مـارس 1985 یـتعلق بـنظام الجـرایـات الـمدنـیة والـعسكریـة لـلتقاعـد والـباقـین عـلى قـید 

الـحیاة فـي الـقطاع الـعمومـي، مـوضـوع تـنقیح بـموجـب الـقانـون عـدد 61 لـسنة 2002 الـمؤرخ فـي 9 جـویـلیة 2002 وبـموجـب الـقانـون 
عـدد 27 لـسنة 2019 الـمؤرخ 30 أفـریـل 2019 الـذي رفـع فـي سـن الـتقاعـد. أنـظر الـرائـد الـرسـمي الـمؤرخ فـي 12 مـارس 1985 ص 

359. والرائد الرسمي عدد 37 المؤرخ في 30 أفریل 2019.

59 راجع قرارات المجلس الدستوري الفرنسي في ھذا الشأن: 

Le conseil cons>tu>onnel Français été saisi à plusieurs reprises pour avis : 
Voir saisine du 5 juillet 2018 par le Conseil d’État (décision n° 417919 du 4 juillet 2018), dans les 
condi>ons prévues à l’ar>cle 61-1 de la Cons>tu>on, d’une ques>on prioritaire de 
cons>tu>onnalité. CeSe ques>on est rela>ve à la conformité aux droits et libertés que la 
Cons>tu>on garan>t de l’ar>cle L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il a été décidé qu’« en 
outre, ces disposi5ons méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi et celui d’égalité devant 
les charges publiques au mo5f qu’elles ins5tuent une différence de traitement entre les 
personnes exerçant une ac5vité professionnelle et celles n’en exerçant pas ou exerçant une 
ac5vité faiblement bénéficiaire ou déficitaire, sans que ceAe différence de traitement soit 
cohérente au regard de l’objec5f poursuivi par le législateur. » Décision n° 2018-735 QPC du 27 
septembre 2018 (M. Xavier B. et autres). 
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(بصـفتھ موـظفـا عمـومیـا). كمـا یتـساوى المـحاميـ الذـي یجمـع بیـن مھـنتھ والوـظیـفة العـمومیـة معـ المـحاميـ الذـي ال 
یجـمع أمـام الـقانـون فـكالھـما یتحـمل نـفس األعـباء وكـالھـما یسـتحق نـفس الـحقوق أي الجـرایـة مـن صـندوق الـحیطة 

والتقاعد (بصفتھ محامي). 
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