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تونس في 04 نوفمبر 2015!

بيــــــان! !
إإنن االمكتبب االتنفيیذذيي لجمعيیة االقضاةة االتوونسيیيینن ووبعدد ااالططالعع على بيیانن إإجتماعع مجلسس االووززررااء 
االمنعقدد بتارريیخ 30/10/2015 ووما تضمنهھ منن نططرر االمجلسس في االصيیاغة االمعددلة لمشررووعع االقانوونن 
ااألساسي االمتعلقق بالمجلسس ااألعلى للقضاء تنفيیذذاا للقرراارر االصاددرر عنن االهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة 
مشارريیع االقوواانيینن عـ2015 / 02 ـدددد بتارريیخ 8 جوواانن 2015 ووقررااررهه االموواافقة على مشررووعع االقانوونن 

ااألساسي ووإإحالتهھ  االى مجلسس نوواابب االشعبب . 
وو بعدد  ااططالعهھ على ما وورردد بالبيیانن منن أأنهھ حررصا على تسرريیع نسقق ااستكمالل مسارر ترركيیزز 
االمؤؤسساتت االددستوورريیة للجمهھوورريیة االثانيیة ططبقا ألحكامم االبابب االخامسس منن االددستوورر االمتعلقق بالسلططة 

االقضائيیة قرّررر االمجلسس االموواافقة على مشررووعع االقانوونن ااألساسي ووإإحالتهھ  إإلى مجلسس نوواابب االشعبب. 
ووإإذذ يیذذكرر بلقاء أأعضاء االمكتبب االتنفيیذذيي بررئيیسس االحكوومة بتارريیخ 13/10/2015 ووما دداارر خاللل 
ذذلكك االلقاء خاصة منن حوواارر حوولل االمسارر ااالجرراائي االسليیمم لتنفيیذذ قرراارر االهھيیئة االووقتيیة   لمررااقبة ددستوورريیة 

مشارريیع االقوواانيینن عـ2015 / 02 ـدددد بتارريیخ 8 جوواانن 2015. 
   أأووال: يیالحظظ أأنهھ ووّجهھ بتارريیخ 29/10/2015 مذذكررتيینن إإلى االسيیدد ررئيیسس االحكوومة حوولل كيیفيیة 
تنفيیذذ قرراارر االهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة مشارريیع االقوواانيینن بخصووصص مشررووعع قانوونن االمجلسس ااألعلى 
للقضاء كما أأنن نسختيینن منن االمذذكررتيینن االمذذكووررتيینن سلمتا شخصيیا إإلى االسيیدد ووززيیرر االعددلل بالنيیابة  في 

نفسس ذذلكك االتارريیخ ووأأنهھ منن أأهھھھمم ما جاء بالمذذكررتيینن : 
1 أأنن االتنفيیذذ االسليیمم لقرراارر االهھيیئة يیقتضي : 

أأ- عووددةة لجنة االتشرريیع االعامم إإلى مشررووعع االحكوومة حوولل قانوونن االمجلسس ااألعلى للقضاء االمحالل على 
مجلسس نوواابب االشعبب في 12/03/2015 وومالءمة مشررووعع قانوونن االمجلسس االمصاددقق عليیهھ في 
15/05/2015 مع مشررووعع االحكوومة مالءمة جووهھھھرريیة وومووضووعيیة منن حيیثث هھھھيیكلة االمجلسس ووترركيیبتهھ 
وو صالحيیاتهھ باعتبارر أأنن ذذلكك ما يیقتضيیهھ االتططبيیقق االسليیمم لمقتضى االفصلل 62 منن االددستوورر االذذيي يیقرر 
أأوولوويیة مشارريیع االقوواانيینن االمقددمة منن االحكوومة بالنظظرر حسبب االتووجهھ وواالتصوورر االمحدددديینن منن قبلهھا. ووهھھھوو 
ااالتجاهه االذذيي ذذهھھھبتت إإليیهھ هھھھيیئة االقضاء االعددلي لما أأحيیلل عليیهھا مشررووعع قانوونن االمجلسس ااألعلى للقضاء 
االمصاددقق عليیهھ في 15/05/2015 لالستشاررةة للمررةة ااألوولى في 01/07/2015  صلبب ررأأيیهھا عدددد 

03- 2015 االصاددرر في 06/07/2015. 
بب- إإحالة مشررووعع االقانوونن مثلما تمتت مالءمتهھ منن لجنة االتشرريیع االعامم مع مشررووعع االحكوومة إإلى 
االجلسة االعامة لمجلسس نوواابب االشعبب لمناقشتهھ بعدد تالووةة مشررووعع االحكوومة االمؤؤررخخ                     
في: 12/03/2015  ثمم مشررووعع قانوونن 15/05/2015 ططبقق مالءمتهھ لمشررووعع االحكوومة لتصاددقق 
االجلسة االعامة على مشررووعع االقانوونن باعتمادد كاملل مضاميینن قرراارر االهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة 
مشارريیع االقوواانيینن كمباددئئ فقهھ قضائيیة ووكمحاذذيیرر يیجبب أأخذذهھھھا بعيینن ااالعتبارر gardes-fous في 

إإحددااثث االمجلسس ااألعلى للقضاء منن حيیثث تعرريیفهھ ووترركيیبتهھ ووهھھھيیاكلهھ ووصالحيیاتهھ. 
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   جج - عررضض االتعدديیالتت االتي قامتت بهھا لجنة االتشرريیع االعامم على مشررووعع االقانوونن في حددوودد 
االفصوولل 4 وو 10 وو 11 وو 12 وو 17 وو 42 وو 43 وو 60 وو 81 "  للتبّني  منن قبلل االحكوومة ال سندد 
قانووني ووال ددستوورريي لهھ" ووهھھھي خالصة االررأأيي عــ06/2015ــدددد بتارريیخ  06/10/2015  االذذيي أأبددتهھ 

هھھھيیئة االقضاء االعددلي عنددما عررضض عليیهھا مشررووعع االقانوونن للمررةة االثانيیة . 
2 ووألنهھ فضال عنن ذذلكك   فإجررااء " االتبني " يیؤؤدديي لمخالفة قووااعدد ددستوورريیة  ووقانوونيیة أأخررىى : 

أ- إإذذ ال يیرردد إإجررااء االتبني ال في ددستوورر 27/01/2014 ووال في االنظظامم االددااخلي لمجلسس نوواابب 
االشعبب  االلذذيینن لمم  يیتعررضا  لهھذذاا ااالجررااء باعتبارر أأنن االحكوومة بووصفهھا صاحبة االمباددررةة االتشرريیعيیة هھھھي 
ططررفف أأصلي بما يیفتررضض أأنن يیكوونن تددخلهھا أأصليیا ال ثانوويیا ظظررفيیا لمجرردد االتسوويیة  أأوو االتبني وواالمصاددقة. 
ب - كما أأنن االحكوومة ليیستت منن ااألططرراافف االمعنيیة بالمسارر ااإلجرراائي ووااجبب ااالتباعع بعدد إإصدداارر 
قرراارر االهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة االقوواانيینن االذذيي يیحدّددد تلكك ااألططرراافف في مجلسس نوواابب االشعبب وو في 
ررئيیسس االجمهھوورريیة ططبقق االفصلل 23 منن االقانوونن ااألساسي عدددد 14 لسنة 2014 االمؤؤررخخ في 

18/04/2014 االمتعلقق بالهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة مشارريیع االقوواانيینن. 
 ج - وو يینصص االفصلل االمذذكوورر أأنهھ "  ... إإذذاا قضتت االهھيیئة بعددمم ددستوورريیة مشررووعع االقانوونن يیحالل 
مصحووبا بقرراارر االهھيیئة غلى ررئيیسس االجمهھوورريیة االذذيي يیحيیلهھ إإلى االمجلسس االووططني االتأسيیسي أأوو مجلسس 
نوواابب االشعبب للتددااوولل فيیهھ ثانيیة ططبقا لقرراارر االهھيیئة  في أأجلل عشررةة أأيیامم منن تارريیخ ااإلحالة٬، ووعلى ررئيیسس 

االجمهھوورريیة قبلل ختمهھ إإررجاعهھ إإلى االهھيیئة للنظظرر في ددستوورريیتهھ"  . 
ثانيیــا: يیشـــدّددد على  : 

1- أأنن ااالصرراارر على عددمم االتططبيیقق االسليیمم ووااألميینن لقرراارر االهھيیئة االووقتيیة لمررااقبة ددستوورريیة مشارريیع 
االقوواانيینن االذذيي يیقتضي ااستحضارر االمفاهھھھيیمم ااألساسيیة االتي ااستندد إإليیهھا ووفي مقددمتهھا مفهھوومم مشررووعع 
االحكوومة لـ 12/03/2015 يیمثلل تررااجعا ووااررتدداادداا على ذذلكك االمشررووعع غيیرر االمططابقق للددستوورر في 
ترركيیزز االمجلسس ااألعلى للقضاء كهھيیكلل ددستوورريي ضامنن لحسنن سيیرر االقضاء ووااحترراامم ااستقاللهھ 
بصالحيیاتت مووسعة يیقططع مع تددخلل االسلططة االتنفيیذذيیة في االقضاء منن خاللل ااإلشرراافف على كلل مؤؤسساتهھ 
ووهھھھوو ااررتدداادد يیعيیدد اانتاجج منوواالل االقضاء االقدديیمم ططبقق تصوورر ددستوورر 01/06/1959 االذذيي لمم يیسمح للقضاء 

بأنن يینهھضض سلططة مستقلة تعدّدلل بيینن االسلطط ووتحمي االحقووقق وواالحرريیاتت. 
2 أأنن تبرريیرر االحكوومة موواافقتهھا على االتعدديیالتت االتي أأددخلتهھا لجنة االتشرريیع االعامم على مشررووعع قانوونن 
االمجلسس ااألعلى للقضاء  بحررصهھا على تسرريیع نسقق ااستكمالل مسارر ترركيیزز االمؤؤسساتت االددستوورريیة 

للجمهھوورريیة االثانيیة  هھھھوو تبرريیرر سيیاسي يیؤؤكدد اانعدداامم االسندد االقانووني وواالددستوورريي لذذلكك االتددخلل. 
3 أأنن هھھھذذاا االتمشي ووخالفا لما جاء في تبرريیرر االحكوومة ليیسس االحلل ااألمثلل في االتسرريیع في نسقق 
ترركيیزز االمؤؤسساتت االددستوورريیة للجمهھوورريیة االثانيیة لما سيیؤؤدديي إإليیهھ ذذلكك  منن ززيیاددةة تعقيیددااتت ذذااتت عالقة 
بعددمم  ددستوورريیة إإجررااءااتت االمصاددقة على مشررووعع قانوونن االمجلسس ااألعلى للقضاء ووإإجررااءااتت تنفيیذذ قرراارر 

االهھيیئة االووقتيیة االمتعلقة بالقانوونن االمذذكوورر ووززيیاددةة االتأخيیرر في ترركيیزز االمجلسس ااألعلى للقضاء بالمآلل . 
ثالثــا: يینّبهھ إإلى  خططووررةة هھھھذذاا االتمّشي االذذيي ال يیضمنن قيیامم مؤؤسساتت دداائمة تستمدد شررعيیتهھا  

وومقبووليیتهھا منن قووةة مططابقتهھا ووااحترراامهھا لمقتضيیاتت االددستوورر  . 
!!رراابعـــا: يیحذّذرر  منن تددااعيیاتت هھھھذذاا االخيیارر على سالمة  مسارر بناء االمؤؤسساتت وو ترركيیزز االدديیمقررااططيیة . 

عــن املكتـــب التنفيــذي!

رئيســة الجمعيــة!

روضة القرافي
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