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إعداد السيدة نوال الحناشي مستشار مقرر
عام لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة
بالجمهورية التونسية.
 -1عرض التجربة التونسية فيما يتعلق بتمثيل الدولة لدى المحــــــــاكم:
إن مؤسّسة المكلف العام بنزاعات الدولة مؤسسة عريقة يعود أول تنظيم لها إلى
بداية دولة االستقالل فقد نظمها المشرع بموجب القانون عدد  21لسنة 1962
المؤرخ في  24ماي  1962المتعلق بضبط قواعد اإلجراءات االستثنائية بالنسبة
للقانون العام في القضايا الواقع تتبعها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة ،وقد
سبق إحداثها إنشاء عديد المؤسسات العريقة بالبالد التونسية كالمحكمة اإلدارية
المحدثة بموجب قانون  01جوان .)1(1972
وكان آخر تنظيم لهذه المؤسسة بمقتضى القانون عدد  13لسنة  1988المؤرخ في 7
مارس  1988المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر المحاكم الذي وسّع في مهام هذه
المؤسسة من مجرد قائم في حق الدولة والمؤسسات العمومية المرتبطة ميزانيتها
بميزانية الدولة العامة دائنة أو مدينة لدى سائر المحاكم إلى ممثل للدولة وللمؤسسات
العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر
المحاكم والهيئات القضائية داخل البالد وخارجها إضافة إلى تمثيله لهذه الهيئات
العمومية في الصلح وساهر على تنفيذ األحكام ومستشار لإلدارة خاصة في األطوار
التي تسبق النزاعات.
هذا وقد تولّى المشرع التونسي في القانون المذكور بيان صالحيات هذه المؤسسة
متنوعة في مادة النزاعات-الفصل األول من القانون المذكور -وفي
التي ته ّم ميادين ّ
مادة الصلح-الفصل  -7وفي استخالص ديون الدولة-الفصل  -5وتنفيذ األحكام إضافة
إلى الدور االستشاري.

وقد تبين بعد مرور أكثر من ثالثيين سينة عليى إصيدار القيانون عيدد  13لسينة 1988
المتعلق بتمثيل الدولة أن هذا القانون لم يعد مالئما لكي تقوم هذه المؤسسة بدورها في
التمثيل الناجع للدو لة وللمؤسسات العمومية أمام المحاكم أمام تزايد قضايا الدولية كميا
ونوعا وخاصة بعد حدوث أقضية جديدة تعلقت أساسيا بقضيايا المصيادرة واسيترجاع
األميييوال المنهوبييية والعدالييية االنتقاليييية وتوقييييف نشييياط الجمعييييات واألحيييزاح وحلهيييا
وتصيفية مكاسيبها إليى جانيب القضيايا المسيتحدثة مميا فير القييام بمبيادرة لمشيروع
قانون مستحدث يعنى بهذه المؤسسة يركز خاصة على استقاللية المؤسسة حتيى تقيوم
بدور الدفاع الناجع عن الدولة والمؤسسات العمومية.

 -2دور المكلف العام بنزاعات الدولة في ح ّل المنازعات بالوسائل الودية:
ينزل القانون التونسي الدولة والمؤسسات العمومية منزلة الصغير قانونا فال يمكن
لهذه اإلدارات أن تبرم صلحا إال بواسطة ممثلها القانوني الذي يتمثل في المكلف العام
بنزاعات الدولة ،وقد أكدت أحكام الفصل  1461م ا ع أنه –إذا تعليق الصيلح بالدولية
وبيياإلدارات البلدييية واإلدارات العاميية جييرت عليييه التراتيييب الخاصيية بتلييا اإلدارات
ومن جملة تلا التراتيب ّ
أن الجهة الموكول لها أهلية إبرام الصلح هيي إدارة نزاعيات
الدولة.
تنص احكام الفصل  7من القيانون عيدد  13لسينة  1988المتعليق بتمثييل الدولية عليى
انه –يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة أهليية إبيرام الصيلح ميع الخصيوم فيي الميواد
المدنية واإلدارية وقد أوكل ضبط شروط ذلا للسلطة الترتيبية.
ولكيين ور ييم أهمييية إسييناد أهلييية إبييرام الصييلح لهييذه المؤسسيية ميين قبييل المشييرع ف ي ّن
السلطة الترتيبية قد قيدت من اختصاص الصلح المسند لها بموجب األمر عدد 2046
أن المكليف العيام بنزاعيات الدولية يتصيالح مباشيرة فيي ّ
لسينة  1997ذليا ّ
حيق الدوليية
واإلدارات العمومييية إذا كييان مبلييم المناالعيية ال يتجيياوال خمسييين ألييف دينييار أمييا إذا
تراوح مبلم المناالعة بين خمسين ألف دينار وخمسمائة أليف ف نيه ال بيدّ -كميا يقتضيي
األمر المذكور -من مصيادقة واليير أميالل الدولية والشيؤون العقاريية ،وإذا فيا مبليم
المناالعة هذا الحد يسند أمر الصلح للجنة النزاعات التي يرأسها واليير أميالل الدولية
والشؤون العقارية وليس للمكلف العام بنزاعات الدولية فيهيا سيوى صيوت مين ثمانيية
أصوات إضافة إلى ّ
أن رئاسة اللجنة ير مسندة له خاصة وأن صوت الرئيس مرجح
عند تساوي األصوات.
نص الفصل
ومن أجل ذلا وتطويرا لوظيفة حل المناالعات المسندة لهذا الجهاال فقد ّ
 13من مشروع القانون األساسي المذكور على أنه لهيئة قضايا الدولة أهلية إبرام
الصلح ويمكنها إجراؤه قبل وأثناء وبعد نشوح النزاع وذلا في جميع الميادين عدى

التي ال يجوال فيها الصلح كما يمكنها إجراء المصالحة والوساطة بطلب من أحد
طرفي الخصومة قبل نشوبها والمصالحة وتعني التسوية تختلف عن الصلح من
كونها تف ر تدخل طرف ثالث ليأخذ دور الحكم وال ينحاال إلى أحد الطرفين دون
اآلخر وهو تأكيد الستقاللية هذا الجهاال وقد عرفها الفقيه "بيار لوفرا" في كتابه
"  "conciliationبأنها "تلا التسوية التي توصل إليها الطرفان عن طريق طرف
أجنبي عن النزاع".

 -3دور المكلف العاام بنزاعاات الدولاة فاي المنازعاات الجارجياة والتحكايم
الدولي:
تقتضييي أحكيييام الفصييل  3مييين قييانون تمثييييل الدوليية فيييي تييونس ّ
أن المكليييف العيييام
بنزاعييات الدوليية –يتييولى تمثيييل الدوليية والمؤسسييات العمومييية ذات الصييبغة االدارييية
امام المحاكم االجنبية وهيئات التحكيم الدولية في المادة االدارية والمدنية والتجارية.
فوظيفيية الييدفاع عيين الدوليية وتجلياتهييا ال تقتصيير علييى الييدعاوى المنشييورة ضييد هييذه
الهيئات داخل البالد وإنما تمتدّ إلى النزاعات المنشورة ضدها بالخارج.
ولقييد مثّييل هييذا الجهيياال الدوليية فييي القضييايا المنشييورة ضييدها ميين قبييل عديييد المحيياكم
األجنبيية كالمحكمية اإلفريقيية لحقيو اإلنسييان والشيعوح وكيذلا ليدى هيئيات التحكيييم
حيرا ،ونيذكر عدييد القضيايا التيي يتابعهيا
الدولي سواء كان هيذا التحكييم مؤسسياتيا أو ّ
المكلف العام بنزاعيات الدولية إميا بنفسيه أو باالسيتعانة بمكاتيب محامياة عالميية وذليا
سييواء لييدى المركييز الييدولي لفييال نزاعييات االسييتثمار – – CIRDIأو لييدى رفيية
صية ّ
وأن أحكيام الفصيل 7
حير خا ّ
التجارة الدولية ببياريس وكيذلا ليدى هيئيات تحكييم ّ
خامسا تقتضي أنّه يجوال التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العموميية
ذات الصييبغة اإلدارييية إذا كانييت هييذه النزاعييات ناتجيية عيين عالقييات دولييية اقتصييادية
كانت أو تجارية أو مالية وتهم التحكيم الدولي ،والســــــــــــــــــــــــــــــــالم.
------------------------------------------------------- -1اقتصرنا على النصوص المنظمة لمؤسسة المكلف العام في دولة االستقالل وإن كانت هذه
الخطة قديمة تمتد جذورها إلى أبعد من ذلا بكثير فقد جاء بكتاح اإلتحاف البن أبي الضياف
متحدثا عن مآثر حمودة باشا( )1791-1794ما يلي "ومن مآثره تعظيم الشريعة المطهرة
والوقوف عند حدودها في المعامالت فأقام وكيل الخصام ببيت المال وكيال عنه طالبا أو مطلوبا
يأتي المجالس الشرعية وقد كان الملتزمون لهناشر الدولة يتعدّون على مجاوريهم باالستيالء على
أطراف أراضيهم بدعوى أنها للدولة والقى الناس من ذلا ضررا فصاروا يطلبون وكيله
متحرج" -الصفحة  87من اإلتحاف.
ويحاكمونه وينتصفون منه وهو ينظر مسلّما ير
ّ
 -2اقتصر القانون عدد  21لسنة  1962على تنظيم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ضمن
أربعة فصول خصص األول منها لبيان أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل الدولة والمؤسسات
العمومية المرتبطة ميزانيتها بميزانية الدولة العامة دائنة أو مدينة لدى سائر المحاكم كما اقتضى
ضرورة تبليم االستدعاءات واإلعالمات في هذا الخصوص إلى مكاتبه بكتابة الدولة للتخطيط
لإلدالء بالتقارير والمرافعة لدى
والمالية وخصص الفصل الثاني لبيان أهليته لهذا الغر

المحاكم فيما خصص الفصل الثالث إلى التأكيد على ّ
أن تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة في
صورة قيامها بالتعقيب يستلزم تقديم ضمان من خصومها وخصص الفصل الرابع لبيان ّ
أن
اإلجراءات التي يقوم بها المكلف العام معفاة من دفع معاليم التسجيل.
 -4اقتضى الفصل  1458م ا ع أن "الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة "...ورفع
النزاع مختلف عن قطع الخصومة عند المشرع الذي ال يكرر نفسه إذ ّ
أن المقصود برفع النزاع
أن تكون المناالعة المرا د رفعها مطروحة أمام المحاكم أما قطع الخصومة فيقصد بها النزاعات
المستقبلية المحتملة والتي لم تنشر بعد أمام القضاء.
-9تتعلق بتفعيل سلطته التقديرية في رفع الدعاوى وإثارتها أو ما يعبّير عنيه بمبيدإ المالءمية كبييان
دوره في مساعدة المحكمة على فصل النزاع في أسرع وقت مع توفر الضمانات في األحكام على
اعتبيار ّ
أن السيرعة فيي القضياء هيي نصيف العيدل وكيذلا القييام بيدور محيوري فيي تنفييذ األحكييام
الصادرة ضدّ اإلدارة في وقتها على اعتبار أنه ال ينفع التكلم بحق ال نفاذ له.
-10نييص الفصييل  29ميين األميير عييدد  999لسيينة  1999الميينظم لييوالارة أمييالل الدوليية والشييؤون
العقارية المنقح بموجب أوامر الحقة أهمها األمر عدد  1235لسينة الميؤرخ فيي عليى ويالحي أن
األمر المذكور قد صدر بعد إحداث والارة أمالل الدولة والشؤون العقارية بتسيع سينوات وبعيد أن
كان األمير المينظم لليوالارة المين أحيداثها يينص فيي فصيل وحييد عليى أن المكليف العيام بنزاعيات
الدولة يخضع لإلشراف والارة أمالل الدولة والشؤون العقارية.

