
1 
 

  اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 
******       

  162612 عدد اإلستشاري امللف
أفريل  22استشارة خبصوص مدى تالؤم قرار وزيري العدل والّتجارة املؤرّخ يف  املوضوع:

لسنة  764املتعّلق بضبط أتعاب احملامني املكّلفني بنيابة اهلياكل العمومية واألمر عدد  2016
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة  2014جانفي  28املؤرّخ يف  2014

اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية مع 
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  6و 5و 4و 3و 2أحكام الفصول 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015     املتعّلق 
  احملاماة :القطاع

  
  

    162612الرأي عدد 
  2017 جانفي 26الصادر بتاريخ  

  
  

  إّن جملس املنافسة،
 

لس املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني مكتوب بعد إّطالعه على  املرسّم بكتابة ا
لس لإبداء طلب  املتضّمنو  2016 جوان 30بتاريخ  خبصوص مدى تالؤم قرار وزيري رأيه ا

املتعّلق بضبط أتعاب احملامني املكّلفني بنيابة  2016أفريل  22العدل والّتجارة املؤرّخ يف 
املتعّلق بضبط  2014جانفي  28املؤرّخ يف  2014لسنة  764اهلياكل العمومية واألمر عدد 

شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية 
من القانون  6و 5و 4و 3و 2أحكام الفصول واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية مع 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد    .املتعّلق 
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 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   املتعّلق 

املتعّلق  2016أوت  19مؤرخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر احلكومي عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

  .والرتتيبية
املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .2017 جانفي 26يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
  يف تالوة تقريره الكتايب. وليد القايند وبعد االستماع إىل املقّرر السيّ 

  

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
  
 تقدمي امللفّ  .1

 

عتباره  الراهنة تتنّزل اإلستشارة يف إطار سعي املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني 
رة بعض الّنقاط يف كّل من  نقابة مهنية إىل احملافظة على مصاحل هذا السلك من خالل إ
األمر والقرار آنفي الذكر. إذ يرى املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني أّن منح ملّفات 

فيه إقصاء  2014لسنة  764عدد مبقتضى األمر نزاعات اهلياكل العمومية للمحامني 
ملوافقة على  1960لسنة  34للمستشارين اجلبائيني املؤهلني مبقتضى القانون عدد  املتعّلق 

لضريبة أمام احملاكم اجلبائية، مشريا إىل أّن احملامي يقوم  املستشارين اجلبائيني لتمثيل املطالبني 
نوية مبهام املستشار اجلبائي. كما يرى نفس الطرف أّن استبعاد عنصر األتعاب فيه  بصفة 

ملنافسة وخرق للفصل الثاين من القانون املتعّلق   عادة تنظيم املنافسة واألسعار. مّس 
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حية أخرى، يرى املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني أّن القرار املشرتك بني وزيري  من 
العدل والّتجارة غري شرعي وكّرس حالة من التمييز تتمّثل يف تكريس نظام حتديد األسعار 

لنسبة للحرفاء من لنسبة لألتعاب املفوترة للدولة واهلياكل العمومية ونظام  حرية األسعار 
غري الدولة واهلياكل العمومية ويف ذلك تعطيل حلرية ضبط األسعار حسب قاعدة العرض 

عادة تنظيم املنافسة  6و 5و 4و 3و 2والطلب وخرق واضح للفصول  من القانون املتعّلق 
 واألسعار. 

لس يف اجللسة العاّمة وجتدر اإلشارة إىل أّن االستشارة الراهنة ّمت عرضها على أن ظار ا
جيل الّنظر فيها إىل حني التثّبت يف ما إذا كانت  2016أكتوبر  20املنعقدة بتاريخ  وقد ّمت 

عادة املنافسة واألسعار ختّول للمعهد التونسي  أحكام الفقرة السابعة من القانون املتعّلق 
ّم امل لس يف مسائل  نافسة. وقد متّت مراسلة املعهد للمستشارين اجلائيني طلب رأي ا

لس بنسخة من نظامه  2016أكتوبر  25بتاريخ  1018مبقتضى املكتوب عدد  ملّد ا
األساسي. وقد أفاد املعهد بنسخة من قانونه األساسي والذي يفيد يف فصله األّول بتكوين 
نقابة مهنية يطلق عليها اسم "املعهد التونسي للمستشارين اجلبائيني" والذي تتمّثل مهامه 

القتصادي واالجتماعي ألساس يف الدفاع عن مصاحل أعضائه الشرعية يف امليدان املهين وا
ألداء  وعن مصاحل املهنة ومصاحل القطاع الذي تنتمي إليه والدفاع عن مصاحل املطالبني 

 والعمل على تطوير التشريع اجلبائي وتكريس اإلنصاف اجلبائي.
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  املالحظات  .2
  

لس ستشارة احلال مع مقتضيات  أنّ  يرى ا مسألة تالؤم الّنصني املنصوص عليهما 
 إىلإضافة  ،تنظيم املنافسة واألسعار عادة املتعّلق من القانون 6و 5و 4و 3و 2الفصول 

 إىل القضاءالّنظر فيهما  رجعوي هرج عن دائرة اختصاصخت ،اشرعيتهما من عدمه مسألة
ملنافسة استنادا  اإلداري عتبار أّن دوره االستشاري يتسّلط فقط على املسائل اليت هلا عالقة 

عادة تنظيم املنافسة من  11الفصل من  7و 6إىل مقتضيات الفقرتني  القانون املتعّلق 
    . واألسعار

بة احملامني للهياكل  تطّرقت استشارة احلال إىل، أخرى حيةمن  العمومية سوق إ
لتمّعن  غري أنّه .والتعديلية والتحكيمية والعسكرية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية و
ا ّ لتايل  املستشارين اجلبائيني كمتدّخل فاعلال تشمل  يف خصائص الّسوق املذكورة يتبّني أ و

ذه الّسوق. فهم  من القانون 11من الفصل  7الفقرة إىل أحكام  لرجوععليه و و  غري معنيني 

عادة  املهنية للمنظمات ميكن كمااملنافسة واألسعار واليت جاء فيها:" تنظيم املتعّلق 

 استشارة والصناعة جارةالتّ  وغرف قانونية بصفة القائمة املستهلكني وهيئات والنقابية

لس  وجو وتبلغ لنظر إليها الراجعة القطاعات يف ملنافسة عالقة هلا اليت املسائل يف ا

 جملس عن الصادر والرأي االستشارة طلب من نسخة جارةلتّ  فاملكلّ  الوزير ىلإ

 ه خيصّ عتبار أنّ  املذكور، فإّن جملس املنافسة حيجم عن إبداء رأيه خبصوص القرار "املنافسة

لّنظر إىل املعهد التونسي املنافسة يف    للمستشارين اجلبائيني.قطاع ال يرجع 

لس املنافسة بتاريخ   2017 جانفي 26وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد   ماجدة بن جعفرو  والسيدات عمر التونكيتوعضويّة الّسادة  حممد العياديبر

سامل و  وشكري املامغلي أكرم الباروينواهلادي بن مراد و  وحممد بن فرج رجاء الشواشيو 

كاتب بسي و اقّرر العام السّيد حممد البحري القامل وحبضور وخالد السالمي لسعود

  اجللسة السيد نبيل السمايت.
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  الرئيس             
 حممد العيادي


