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جلسة العمل الرابعة :شمول القانون  2015 /44للقطاعات املتخصصة
مداخلة وزارة العدل
املديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري

موضوع الجلسة" :عرض مسؤوليات وواجبات مدققي الحسابات وكتاب العدل واملحامين والهيئات الرقابية ذات الصلة لجهة االمتثال في تطبيق
القانون ".44/2015
ان جلسة العمل الرابعة في منتدى مكافحة الفساد وتبييض االموال وتمويل االرهاب والتهرب الضريبي تاريخ  2017/3/6تمحورت حول مسؤوليات
وواجبات مدققي الحسابات وكتاب العدل واملحامين والهيئات الرقابية ذات الصلة لجهة االمتثال في تطبيق القانون رقم  2015/44وكان موضوع
مداخلة السيدة ميسم النويري املديرة العامة لوزارة العدل ،هو الكتاب العدل ،وتأثير هذا القانون عليهم وما يترتب عليه من نتائج على واجباتهم
وحقوقهم ومسؤولياتهم كاآلتي :
ً
لالحاطة بهذه املسألة وقبل التعرض للقانون رقم  ،2015/44كان ال بد من توضيح وضع الكاتب العدل القانوني انطالقا من قانون نظام الكتاب العدل
رقم  337تاريخ  1994/6/8الذي اعطى التعريف القانوني للكاتب العدل حسب املادة  2منه حيث ورد في هذا التعريف أنه ،أي الكاتب العدل ،مرتبط
ً
بوزارة العدل ويتقاض ى اتعابه وفقا الحكام هذا القانون.
ً
وبالتالي ال بد ايضا من عرض سريع لوضع الكاتب العدل وفق االحكام املذكورة وهذا على صعيد :
 .1مهام الكاتب العدل (م  22وما يليها من القانون) وأهمها تنظيم االسناد املنصوص عليها في قانون املوجبات والعقود والتصديق عليها ووضع
تاريخ صحيح على الصكوك التي تعرض عليه،
 .2واجبات الكاتب العدل (م  24وما يليها من القانون) وأهمها التأكد من هوية املتعاقدين قبل تنظيم أي سند ،ومن أهليتهم ،ومسك سجالت
ً
ً
مرقمة ومصادق عليها اصوال ،واستيفاء الرسوم املتوجبة قانونا.
ّ
املحظورات على الكاتب العدل واهمها افشاء سر املهنة ،والتصديق وتنظيم اسناد مخالفة للنظام العام ،والجمع بين وظيفته ووظيفة
.3
اخرى أو مهام أخرى.
وبعد هذا العرض السريع ماذا تضمن القانون رقم  2015/44في هذا الخصوص ،هل عدل القانون رقم  337وبأي شكل؟
بصورة عامة استعاد هذا القانون في نصوص عديدة منه القانون رقم  2001/318املتعلق بمكافحة تبييض االموال وأضاف جرائم اخرى على تلك
امللحوظة في القانون املذكور كجريمة الفساد والتهريب وتقليد السلع والغش في االتجار بها الخ ....
ً
واعطى هذا القانون هيئة التحقيق الخاصة التي أنشأها في املادة  6منه (مع انها كانت منشأة حسب قانون ال ـ )2001صالحيات واسعة جدا من تلقي
االبالغات عن العمليات التي يشتبه انها تشكل جرائم تبييض اموال او تمويل ارهاب والتحقيق فيها ،واوجب على كل السلطات ،ادارية مالية وقضائية
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ً
حتى ان تستجيب فورا لكل طلبات الهيئة ،وتجاه الكاتب العدل بصورة خاصة ،فقد الزمه القانون بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في املادة  4منه
وهي:
 .1موجبات عامة كالتأكد من هوية املتعاقدين والتصديق على املستندات الخ...
 .2املراقبة املستمرة ومراجعة عالمات التعامل وال سيما عند وجود شك حول صحة أو مالءمة املعلومات.
 .3األخذ باملؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض اموال أو تمويل ارهاب والحيطة لكشف العمليات املشبوهة.
وبموجب املادة  5من هذا القانون على الكاتب العدل مسك سجالت معينة للعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ معين تحدده هيئة التحقيق الخاصة.
ً
وقد عددت املادة  5املذكورة هذه العمليات بدون ان تذكر بعض العمليات االخرى التي تتصف بأهمية موازية لتلك املذكورة منها (كمثال بيع املنقوالت
ً
الثمينة كالسفن واالعمال الفنية الكبيرة الخ )...علما بأن هيئة التحقيق الخاصة لم تحدد لتاريخه قيمة العملية التي يجب مسك سجل خاص بشأنها
ً
(حسب املادة  5املشار اليها آنفا)
أما الرقابة واالشراف على التزامات الكتاب العدل في هذا املجال فتعود لوزارة العدل ،مع عدم تحديد من قبل القانون رقم  2015/44حدود صالحية
الوزارة من جهة وصالحية هيئة التحقيق الخاصة من جهة ثانية في هذا املجال.
مما ال شك فيه ان هذا القانون صدر للوقوف على ضرورات قصوى متعددة ومختلفة ولكن كيفية فهمه وتفسيره وتطبيقه بالشكل االنسب يتطلب
ً
ً
تدابير مختلفة أولها تدريب الكتاب العدل على هذه الكيفية بحيث يكون التطبيق موحدا وشامال كل االجراءات امللحوظة فيه وال سيما تلك التي تتعلق
بمفهوم " الشبهة " في عملية تبييض اموال او تمويل ارهاب ،واين يبدأ وينتهي في هذا الخصوص واجب عدم افشاء سر املهنة وما يمكن ان يترتب على
التعسف او عدم االلتزام بحدوده من نتائج سلبية على الكاتب العدل والعميل واملعامالت كلها بصورة عامة.
ً
هذا باالضافة الى ضرورة التنسيق بين وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة حول كيفية التواصل مع الكتاب العدل والتعامل معهم (مثال بصورة
مباشرة أو من خالل الوزارة أو من خالل مجلس الكتاب العدل ،كما وصالحيات أو واجبات هذا املجلس في هذا الخصوص ،والتدابير التي يمكن اتخاذها
بوجه الكاتب العدل املخالف وكيفية تقرير هذه املخالفة وتقييم آثارها الخ)...
ً
ً
إذن من الواضح ان هذا القانون اعطى هيئة التحقيق الخاصة صالحيات واسعة وواسعة جدا كما يتبين ايضا من التعداد الوارد في املادة  6منه من
تجميد حسابات ،ورفع السرية املصرفية ،ووضع اشارة على القيود العائدة الموال منقولة وغير منقولة ،والطلب من كل االشخاص والجهات املعنية
الرسمية والخاصة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة السماء مشتبه بها ،وعلى كل هذه الهيئات ان تستجيب
دون أي تأخير لطلب الهيئة....
ً
ً
هذه الصالحيات الضخمة تمارس حاليا من قبل هيئة التحقيق الخاصة بكل حكمة وتروي وهذا االمر يعود طبعا لالشخاص املولجين بهذه الصالحيات
ً
ولكن من الضروري جدا وضع االطار الالزم لهذه املمارسة بالتعاون مع كل املراجع املعنية لتطبيق القانون رقم  2015/44والتنسيق معها وال سيما وزارة
ً
العدل بالنسبة لكتاب العدل تمهيدا العطاء هذا القانون الفعالية املطلوبة وللحؤول دون التضارب أو التعارض في فهمه وتطبيقه من قبل الهيئات
املذكورة.
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