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تونس في : 10 مارس 2015! !
دعوة لتنفيذ إضراب وملجلس وطني طارئ !

!
إن املكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيني وبعد االطالع على 

مشروع القانون املتعلق باملجلس األعلى للقضاء املعد من وزارة 
العدل واملنشور على موقعها االلكتروني بتاريخ 9 مارس 2015 وما 
تضمنه من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقَلة طبق 
الدستور  وتراجعا الفتا عن مشروع القانون املعد من الَلجنة الفنية 
بوزارة العدل واملعلن عنه بموقعها االلكتروني بتاريخ 26/01/2015 

دون الرجوع والتشاور مع هياكل القضاة،!
وبعد االطالع على البيان التوضيحي ألعضاء اللجنة الفنية 

الصادر بتاريخ اليوم 10/03/2015  والذي اعتبر مشروع القانون 
املعد من وزارة العدل ال يمثل عمل الَلجنة وال يعبر على تصورها 

الفني للسلطة القضائية وال على رؤيتها للمجلس األعلى للقضاء 
الذي ضمنته بمشروعها األَولي،!

وبعد وقوفه على ما يحصل من توظيف سياسي من هياكل املحاماة 
لالعتداءات الخطيرة الصادرة عن مجموعة من املحامني ضد السيد 

الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بصفاقس  وتزامن ذلك مع 
اإلعالن على املشروع املعد من وزارة العدل في نسخته األخيرة، !

!
!
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!
أوال: تجنَدا لواجب إرساء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وقادرة 

تدعم دولة القانون وتضمن حقوق املتقاضي وحرياته،!
ثانيا: حرصا على بناء سلطة قضائية تشاركية في إدارتها منفتحة 

على مجتمعها دون انغالق أو فئوية،  !
ثالثا: دفاعا على قضاء انتهكت حرمته ضمن مخططات قطاعية،!

!
يدعو عموم القضاة العدليني واإلداريني واملاليني إلى تنفيذ إضراب 

عام حضوري بكافة املحاكم يوم الخميس 12 مارس 2015 باستثناء 
األمور املستعجلة التي سيقع تحديدها الحقا كما يدعو عموم 

القضاة إلى حضور االجتماع اإلخباري الذي سيعقد يوم اإلضراب 
بالقاعة عدد10 باملحكمة االبتدائية بتونس كما يقرر عقد مجلس 

وطني طارئ يوم 14 مارس 2015 بمقر محكمة االستئناف 
بصفاقس.!

!!
عن املكتـــــب التنفيــــذي!
رئيســـة الجمعيــــة!
روضــة القــرافي  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