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  الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني

      

يتعلق بمشروع  2015 جوان 8 بتاريخ 02/2015قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 

  ساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاءالقانون األ
  

  باسم الشعب،

  الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،إن الهيئة 
 106 و104 و102 و92 و64 و51 و50 و49 و46 و35 و34 و31 و27 و21طالع على الدستور وخاصة التوطئة والفصول بعد اال

   منه،149 و148 و131 و130 و126 و117 و116 و115 و114 و113 و112 و110 و108 و107و
اريع القوانين  المتعّلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مش2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014 لسنة 14وعلى القانون األساسي عدد 

  ،20 و19 و18وخاصة الفصول 
، المتعّلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 2014 أفريل 22 المؤرخ في 2014 لسنة 89وعلى القرار الجمهوري عدد 

  مشاريع القوانين،
   المتعّلق بالمجلس االعلى للقضاء،16/2015نون األساسي عدد وعلى مشروع القا

 المتعّلق بالمجلس األعلى للقضاء التي رفعتها مجموعة من نواب مجلس 16/2015وعلى عريضة الّطعن في القانون األساسي عدد 
  : وتتضمن الّنواب اآلتي ذكرهم 2015 ماي 22 بتاريخ 2/2015نواب الشعب يمّثلها الّنائب أيمن العلوي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 
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  يوسف الجويني - 23

  عمار عروسية - 24

  نزهة بياوي - 25

  ابراهيم بن سعيد - 26

  أحمد الصديق - 27

  .توفيق الجملي - 28

  ،2015 ماي 22وب المصمودي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ وعلى مكتوب انضمام إلى عريضة الّطعن المذكورة ممضى من قبل الّنائبة ريم محج

  ،2015 ماي 22قبل النائب منجي الرحوي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ  وعلى مكتوب انضمام إلى عريضة الّطعن المذكورة ممضى من

لي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ وعلى مطلب سحب إمضاء من عريضة الطعن المذكورة مقدم من النائب توفيق بن علي بن بشير الجم
  ،2015 ماي 22

 ،2015 ماي 22وعلى مطلب سحب إمضاء من عريضة الطعن المذكورة مقدم من قبل النائب يوسف الجويني والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 
ر إليها ضة الطعن المشاالع على ما يفيد إعالم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريوبعد االط

  .ومؤيداتها بكتابة الهيئة

 :وقد تضمنت عريضة الطعن طلب التصريح بعدم دستورية 
  :  بحجة 2015-16إجراءات المصادقة على مشروع القانون عدد :  أوال

رة التشريعية للحكومة  من الدستور ذلك أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خالل تعهدها بالمباد62خرق أحكام الفصل  - 1
 المتعّلقة بمشروع القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء توّلت استبعاد هذا 2015 مارس 12المقدمة الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 

 المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بذات الموضوع مخالف تماما في روحه وفلسفته ومضمونه وبنيته
وأجزائه وأقسامه وعدد فصوله للمشروع المقدم من الحكومة لتصبح بذلك لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب هي صاحبة المبادرة 
التشريعية وليست الحكومة وما يؤّكد هذا أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لم تستعرض مشروع الحكومة والتداول بشأنه وآكتفت 

 المشروع المعد من لجنة التشريع العام الذي لم يتم تبنيه ال من رئيس الجمهورية وال من عشرة نواب ليّتسم بذلك بصفة بالمصادقة على
 الطاعنون من ذلك أن تعمد الّلجنة المذكورة استبعاد مشروع  المبادرة التشريعية وتنظر فيه الجلسة العامة على هذا األساس، ويخلص

وع قانون أساسي جديد يكسبها صفة صاحبة المبادرة التشريعية دون أن يمنح لها الدستور ذلك الموقع ويكسبها تلك الحكومة وصياغة مشر
 من الدستور ويتجه بذلك التصريح بعدم دستورية أعمال الّلجنة وإعادة المشروع المقدم من 62الصفة فيه خرق واضح ألحكام الفصل 

  .سة العامة فصال فصالالحكومة إليها والتصويت عليه بالجل

 من الدستور بمقولة أن مجلس نواب الشعب قد أحجم عن طلب رأي الهيئة الوقتية للقضاء  ـ ثامنا ـ148مخالفة مقتضيات الفصل  - 2
العدلي في مشروع القانون المطعون فيه الذي يندرج في صميم سير العمل القضائي ويتعلق بإصالح منظومة القضاء العدلي وهو ما جاء 

 المحدث للهيئة الوقتية لإلشراف على 2013 ماي 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13من القانون األساسي عدد ) 2الفقرة (لفصل الثاني با
 من 148القضاء العدلي مانعا إياها من مواصلة االضطالع بجزء من مهامها الدستورية في تعطيل إلنفاذ أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 

 ة لإلشراف على القضاء العدلي تواصل مهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي، الدستور التي تنصالهيئة الوقتي على أن
 في رد 2014 لسنة 5ويرى الّطاعنون أّنه إضافة إلى ذلك فإن ما ورد بحيثيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 

ب رأي هيئة القضاء العدلي إنما يتنزل في سياق استخالص النتائج القانونية لضوابط الوالية القانونية المعقودة طعن مؤسس على عدم طل
عن مقتضيات سير العمل القضائي وعن إصالح منظومة القضاء ) والمتعلقة باالنتخابات(لفائدتها بناء على خروج الفصول المطعون فيها 

 ها أنون في دستوريتها ال تتعلق بسير العمل القضائي من جهة، ومن جهة أخرى فعدم طلب إبداء رأي الهيئة، الفصول المطع"العدلي ونص
ينسحب على الموضوع الراهن ضرورة أّنه بقراءة ال القرار وبذلك فإن هذا " ال يترتب عنه مؤاخذات وال يعيب هذه الفصول محّل الّطعن

القانون المطعون فيه مندرجا في صميم مرجع نظر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يكون عدم عكسية للحيثيات المذكورة كّلما كان مشروع 
-122طلب إبداء رأيها من قبيل اإلخالالت الجوهرية التي تعيب المشروع برمته ويستأنس في ذلك بقرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 

 .1980 جويلية 22 الصادر بتاريخ 80
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  :  مضمون بعض أحكام مشروع القانون بحجةدستورية  عدم : ثانيا

مخالفة الفصل األول لتوطئة الدستور حيث يستخلص الّطاعنون من الفصل المذكور أن المجلس األعلى للقضاء ال يختص دون  - 1
المحددة ويعد ذلك من غيره بتمثيل السلطة القضائية وال ينفرد بالمهمات الدستورية الموكولة له وأّنه يتقاسمها مع غيره من الجهات غير 

قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها وانتهاك استقالليتها بما يمس من نظرية التفريق بين السلط وما تستوجبه من ضمان مبدأ 
ن تداخل وهذا ما استقاللية كل سلطة منها ومن الحفاظ على مبدأ الّتوازن بينها وما يقتضيه من تفاعل يتم عبر السبل المقررة دستورا دو

يتعارض مع ماورد بتوطئة الدستور من تأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتضمن فيه 
وكذلك دالالت عنونة الباب " القضاء سلطة مستقّلة" من الدستور من أن 102ت الفصل الدولة استقالل القضاء مثلما يخالف مقتضيا

بما تعنيه من تخصيص هذه السلطة إزاء بقية السلط التنفيذية والتشريعية وما تفيده من وحدة " السلطة القضائية: "س من الدستور الخام
 من الدستور الذي ينص على أن المجلس األعلى للقضاء يضمن حسن سير 114داخل نفس السلطة، ويضاف إلى هذا مخالفة الفصل 

د وردت عبارة هذا الفصل من الدستور مطلقة دون تقييد وهو ما تقتضيه قواعد التأويل األصولية بأّنه إذا القضاء واحترام استقالله وق
 من الدستور أوكل هذه المهمة حصرا إلى المجلس 114وردت عبارة القانون مطلقة جرت على اطالقها ويستخلص من ذلك أن الفصل 

ر من مشروع القانون يستخلص منه أن المجلس األعلى للقضاء ال ينفرد بضمان حسن سير األعلى للقضاء، في حين أن الفصل األول المذكو
 . القضاء واحترام استقاللية السلطة القضائية

 من الدستور مؤسسين طعنهم على أن عبارة هذا 112مخالفة الفصل الثاني من مشروع القانون األساسي المذكور ألحكام الفصل  - 2
ويل األصولية مما يحملها على استيعاب مفهوم القها حسب قواعد التأطلقة دون تقييد وهو ما يجريها على اطالفصل من الدستور وردت م
 من مشروع القانون المطعون فيه في نقطته السادسة مخالفا 2مما يصير الفصل ) السياسية منها والوظيفية(االستقاللية في معناه الواسع 
ستور لكون مفهوم المستقلين الوارد به مقتصرا على االستقاللية السياسية دون االستقاللية  من الد112في مجمله لمضمون الفصل 

المستقّلين من ذوي "للصلة المفترضة مع معنى " المجال الجبائي أو المحاسبي"الوظيفية التي تتنافى والخضوع لسلطة رئاسية حيث يفتقد 
وتؤكد ذلك حسب الّطاعنين النصوص المنظمة لدائرة المحاسبات التي " تمون إليهالمجلس القضائي الذي ين" بـ  في عالقتهم" االختصاص

  .تحصر تدخلهم في المحاسبة الخاصةتتنزل اختصاصاتها ضمن المالية العمومية والنصوص المتعلقة بالخبراء المحاسبين التي 

 من الدستور بمقولة أن نص القسم الذي 102 و113 و114ن فيه ألحكام الفصول مخالفة الفصل الثالث لمشروع القانون المطعو - 3
ام بالعمل على االلتز" يؤديه رئيس واعضاء المجلس األعلى للقضاء لم يستوعب ما ورد صلب الفصول المذكورة من الدستور بخصوص 

بااللتزامات العامة المحمولة حيث أن معاني القسم ترتبط " العمل بكّل استقاللية" و" احترام أحكام الدستور والقانون"و" حسن سير القضاء
  .منوطة بهمعلى المجلس وأعضائه والمهام األساسية ال

 من الدستور بدعوى أن الفصل الرابع المشار إليه لم 112مخالفة الفصل الرابع من القانون األساسي المذكور ألحكام الفصل  - 4
المنح واالمتيازات المخولة ألعضائه مما يّتجه إيكال اختصاص يحدد أي من الهياكل األربعة للمجلس األعلى للقضاء معني باختصاص ضبط 

  .الطبيعة الترتيبية لهذا االختصاصضبط المنح واالمتيازات المخولة العضاء المجلس إلى الجلسة العامة باعتبارها الهيكل الجامع وباعتبار 

 من الدستور بحجة أن الفصل الخامس 131و 113لمطعون فيه ألحكام الفصلين مخالفة الفصل الخامس من مشروع القانون ا - 5
المجلس األعلى " من الدستور من أن 113ه الفصل مخالفا بذلك ما يعني" لمقرّ"المشار إليه لم يستوعب تخصيص المجلس األعلى للقضاء 
 ما خوله الفصل الخامس من  من الدستور لكون131مثلما يخالف الفصل " للقضاء يتمتع باالستقالل اإلداري والمالي والتسيير الّذاتي

مشروع القانون المذكور من إمكانية عقد المجلس جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية ال يتناسب مع مفهوم الجهة باعتبار أن هذا 
ق بذلك مع عبارة لتتف" مكان آخر من تراب الجمهورية" إلى استبدال عبارة جهة بعبارة المفهوم هو دستوريا مستقال بذاته مما يّتجه الرأي

  .يعية من الدستور الوارد بباب السلطة التشر51الفصل 

 من الدستور بمقولة أن محتوى هذا الفصل 49 و41المطعون فيه ألحكام الفصلين مخالفة الفصل السادس من مشروع القانون  - 6
 من الدستور واعتباره قيام 130ولى من الفصل ة األهة والمساءلة الواردة بالفقرمن المشروع يتنزل في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والنزا

أعضاء المجلس بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر يعتبر شرطا للمباشرة، يحيل حسب الّطاعنين إلى إمكانية وجود 
 من 130اهة والمساءلة الواردة بالفصل عضوية دون مباشرة في حال عدم التصريح أو التأخير في ذلك مما ينافي موجبات الشفافية والنز

الدستور بحيث يّتجه استبدال شرط المباشرة بشرط العضوية مع إمكانية ضبط أجل التصريح وترتيب أثر قانوني على فقدان العضوية بنفس 
الشغور الواردة بمشروع القانونمعايير سد .  
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 من الدستور بدعوى أن هذا الفصل المطعون فيه 114 و102ين ون المذكور ألحكام الفصلمخالفة الفصل السابع من مشروع القان - 7
أن يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير "و" القضاء سلطة مستقّلة"ر لكون يتنزل ضمن موجبات الفصلين المذكورين من الدستو

ئف والمناصب على وجه الحصر يفسح وأن ما أورده من حاالت التنافي بين عضوية المجلس وغيره من الوظا" القضاء واحترام استقالله
 لفصل إغفاله لوظيفةالمجال في قراءة عكسية للمّطة الثالثة منه إلى إمكانية عضوية أعضاء النيابات الخصوصية كما يعيب الّطاعنون في هذا ا

مومية بالنسبة للمحامين والوظيفة لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية مثل اغفاله العضوية بإدارة الشركات والمؤسسات والمنشآت الع وال
  .اة والمحامين والخبراء المحاسبينوالخبراء المحاسبين والعضوية بإدارة الهياكل الرياضية بالنسبة للقض

دة بدءا بمخالفة عنونة  من مشروع القانون األساسي المذكور ألحكام الدستور في وجوه متعد76مخالفة الفصل العاشر والفصل  - 8

 منه بمقولة أن المشرع الدستوري لم يكيف المحاكم العسكرية بالقضاء خالفا 110خامس من الدستور والفصل ول من الباب الالقسم األ
لبقية األقضية العدلي واإلداري والمالي مقتصرا على عبارة المحاكم االستثنائية وأّنه بالعودة إلى األحكام المنظمة للمحاكم العسكرية 

 المتعّلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة 2011 جويلية 29رخ في  المؤ2011 لسنة 70بالمرسوم عدد 
من الفصل األول بأمر بناء على اقتراح من " أ"العسكريين فإن المحاكم العسكرية غير مستقّلة إذ يعين القضاة المنصوص عليهم بالفقرة 

سكري وينّظر الفصل الرابع من نفس المرسوم بين الخطط القضائية والرتب العسكرية كما وزير الدفاع الوطني وفق قرار مجلس القضاء الع
يشّكل مجلس القضاء العسكري هيكال من هياكل وزارة الدفاع الوطني مثلما ورد باألمر المتعّلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني ويرى 

 من الدستور، وينعى 114 و102لما يستفاد من نص الفصلين تقّلة مثالّطاعنون أن في ذلك مخالفة لمقتضيات السلطة القضائية المس
الّطاعنون على مشروع القانون في فصله العاشر أّنه اعتبر المحاكم العسكرية قضاء ليعتبره من ثمة ضمن القضاء العدلي ويدمجه ضمن 

 ولم يعرض للمحاكم العسكرية كما نص الفصل  من الدستور مكونات القضاء العدلي حصرا115مكونات المجلس في حين حدد الفصل 
 من الدستور على الهياكل المكونة للمجلس األعلى للقضاء وفي الفقرة الثانية منه تنص على أنه يترّكب كّل هيكل من هذه الهياكل في 112

التعيين يقع بالص فة فما يستفاد منه أننون بالصثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معي فة ترتبط بالهيكل وأّنه بصريح نصالص فة وأن
 القضاء العدلي وال يمكنها بالتالي أن تكون ممّثلة ضمنه فيكون ت من الدستور ال تشّكل المحاكم العسكرية مكونا من مكونا115الفصل 

 من 115 و114 و112 و102حكام الفصول ولى مخالفا ألحينئذ الفصل العاشر من مشروع القانون المذكور في المّطة الثالثة من فقرته األ
الدستور وينسحب عيب الّالدستورية الذي شاب هذا الفصل على الفصل المضمن باألحكام االنتقالية والذي ينص على أن مجلس القضاء 

 عوضا عن وكيل الدولة العام العدلي المنصوص عليه في الفصل العاشر من القانون المذكور يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
 من الدستور وضبط النظام 149مدير القضاء العسكري إلى حين تنقيح القوانين المتعّلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 

  . من الدستور 112 و115 الستمرار مخالفته للفصلين األساسي الخاص بالقضاة العسكريين وذلك

 من الدستور مستندين في 117 و112مشروع القانون األساسي المذكور ألحكام الفصلين  من 15 و12مخالفة الفصلين  -9
وحيث يستمد االختصاص معناه من طبيعة المجلس " المستقّلين من ذوي االختصاص" إلى 112طعنهم الى أنه حيث يشير الفصل 

تختص دائرة المحاسبات بمراقبة حسن " على أن 117يه وحيث ينص الفصل القضائي المعني به مثلما يلتصق بالتمثيلية المفترضة ف
وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر األخطاء المتعّلقة به وتساعد على ... التصرف في المال العام 

 المؤرخ في 1988 لسنة 108 وحيث يتحصحص مما ورد بالفصل الثاني من القانون عدد" رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية
 المتعّلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين فإن اختصاص الخبير المحاسب يقتصر على حسابيات 1988 أوت 18
كل شخص يمارس تحت مسؤوليته الخاصة مهنة " خير خبيرا محاسباهذا القانون األيعد على معنى "شركات دون المالية العمومية إذ ال

معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي ال يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل 
بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى األحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعّلق ... أيضا ليشهد 
 –فيغدو بذلك الفصل الثاني عشر من مشروع القانون األساسي المذكور في فقرته الثالثة "  مراقب حسابات لدى الشركاتبمباشرة مهمة
 من الدستور وهو شأن الفصل 117 و112 مخالفين ألحكام الفصلين –  في المّطة الرابعة– والفصل الرابع عشر منه –المّطة الثانية 

 بذلك نفس  من ذات مشروع القانون األساسي بتنصيصه على اختصاص الجباية مخالفا–المّطة الثالثة  –الحادي عشر في الفقرة الثالثة 
 . من الدستور117 و112األحكام للفصلين 
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 من الدستور بمقولة أن خضوع 112 ألحكام الفصل 2015-16 من مشروع القانون األساسي عدد 15 و12مخالفة الفصلين  - 10
 من الدستور غير 112قبة يمارسها الوزير المكّلف بالمالية يجعل شرط االستقاللية المنصوص عليه بالفصل الخبراء المحاسبين لسلطة مرا

 من مشروع 12متوّفر بشأنهم مما يترّتب عنه تعارض تعيين الخبراء المحاسبين في القضاء المالي مع األحكام الدستورية ويجعل من الفصل 
في فقرته المتعّلقة بتمثيل خبيران محاسبان في مجلس القضاء المالي واستند الّطاعنون في ذلك إلى القانون األساسي المذكور غير دستوري 

 أوت 18 المؤرخ في 1988 لسنة 108 من القانون عدد 19أن استقاللية الخبير المحاسب عن الجهة التي يراقبها طبقا لمقتضيات الفصل 
تقوم بالسهر على تطبيق التزامات "راقبة خبراء المحاسبين الذي ينص على إحداث لجنة م والمتعّلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة ال1988

ال يرفع عنه وضعية التبعية والخضوع لسلطة مراقبة تمارسها االدارة في شخص " االستقالل والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات
 المذكور تتعّلق بممارسة الخبير المحاسب 108 من القانون عدد 2لمنصوص عليها بالفصل الوزير المكّلف بالمالية، ذلك أن االستقاللية ا

لمهنة تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات التي ال يكون مرتبطا معها بعقد شغل وتتجّلى أيضا سلطة المراقبة 
 ماي 25 المؤرخ في 1989 لسنة 541 من األمر عدد 30ذكورة بالفصل هذه التي تمارسها اإلدارة من خالل تركيبة لجنة المراقبة الم

 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية والتي تضم سّتة أعضاء ثالثة منهم موظفون يقع 1989
 من هذا األمر 33 و32اعنون أّنه من خالل الفصلين ويرى الط... تعيينهم بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية يتولى أحدهم الرئاسة

التخطيط والمالية ويعين بقرار الذي يمّثل وزير (يتأكد غياب االستقاللية من خالل مهام مندوب الدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين 
سير مختلف الهياكل كّلما دعت الحاجة لذلك يتوّلى متابعة السير العادي للهيئة ولجميع هياكلها ويرسل تقريرا سنويا وتقارير تخص "و

 30تبين بالرجوع لهذه الفصول بحيث ي") لك تقييمه للتصرف المالي للهيئةويذكر فيها بالخصوص مدى احترام هذه الهياكل للقوانين وكذ
ها فإّنها تخضع للسلطة الرقابية  أن هيئة الخبراء المحاسبين وإن كانت مستقّلة عن الجهة الخاضعة لتقييم541 من األمر عدد 33 و32و

 من 12للوزير المكّلف بالمالية حيث يتوّلى إجراء الرقابة على أعمالها مندوب دولة، كما استند الّطاعنون في طعنهم بعدم دستورية الفصل 
 التأديبية لمجلس  إلى السلطة541 لألمر عدد 16مشروع القانون األساسي المذكور إلى خضوع الخبراء المحاسبين حسب نص الفصل 

 . شرط االستقاللية غير متوّفريترأسه قاض ما يجعل

 : ألحكام الدستور في أكثر من وجه 16/2015 مجتمعة من مشروع القانون األساسي عدد 12 و11 و10مخالفة الفصول  - 11

 112لثالث ال تفترضه أحكام الفصل وذلك بمقولة أن التماثل بين عدد أعضاء المجالس ا:  من الدستور 21مخالفة الفصل  : الوجه األول
من الدستور وأن مشروع القانون األساسي المذكور ووثيقة شرح أسبابه ال يستشف منهما أن التماثل بين عدد أعضاء المجالس قائم على 

ء على المساواة الحسابية بل تبرير مستساغ ومتالئم مع التناسب والتكافؤ وحيث وأن مبدأ المساواة ال يقوم كما هو متوافق عليه فقها وقضا
 نف، والمعنى أّنه ال يمكن أن تكون هناك مساواة بين وضعيات غير متساوية وغير متكافئة أو متناسبة، وحيث أند بالمساواة داخل الصإّنه يتحد

تغدو القانون من غير تمييز ف من الدستور ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام 21الفصل 
ثالث ألحكام الفصل  من مشروع القانون األساسي المذكور مخالفة فيما يتعّلق بعدد أعضاء المجالس القضائية ال12 و11 و10بذلك الفصول 

  . من الدستور21

ون األساسي محّل الّطعن يقيم  منه وذلك بحجة أن الفصل العاشر من مشروع القان21مخالفة توطئة الدستور والفصل  : الوجه الثاني
تمييزا عدديا بين المحامين وعدول التنفيذ وأّنه لم يتم تمثيل األساتذة الجامعيين في تركيبة مجلس القضاء العدلي خالفا لما هو عليه األمر 

 فارق مقارنة ببقية األصناف مثلما بالنسبة لمجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء المالي وأن تمثيل المحامين في المجالس الثالث تم بعدد
يستخلص من مجموع الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر من المشروع محّل الّطعن، حيث ال يستشف من هذا المشروع ووثيقة 

 21لف أحكام الفصل شرح أسبابه أن التمييز بين مختلف األصناف قائم على تبرير مستساغ وأّنه متالئم مع قواعد التناسب والتكافؤ ما يخا
 من الدستور وإّنما 49من الدستور كما أن التمثيلية المرتفعة للمحامين ال تبررها مقتضيات مّتصلة بالمصلحة العامة مثلما يشترطه الفصل 

لعدالة تتركب من فإن منظومة ا) R.PERROTمن ذلك األستاذ (يتعّلق األمر بإفراد قطاع مهني بمعاملة متميزة إذ أّنه بإجماع الفقهاء 
فرعين ال ثالث لهما، من جهة أولى القاضي ومن جهة ثانية فئة مساعدي القضاء والتي تضم جميع المهن التي تساهم في سير العدالة بشكل 
غير مباشر من محامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء ومترجمين محلفين ومؤتمنين عدليين ومصفين وأمناء فلسة وانتماء هؤالء 
األخيرين جميعا لهذه الفئة ثابت فيتبعه إذن معاملتها على قدم المساواة والحرص على ضمان تمثيليتها على قدر التساوي عمال بأحكام 

 منه في ما 21 من المشروع موضوع الّطعن مخالفة لتوطئة الدستور والفصل 12 و11 و10 الدستور وبذلك تغدو الفصول  من21الفصل 
  .قضائية الثالثةبة داخل المجالس اليتعّلق بتحديد األنص
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 من الدستور بدعوى 102 من مشروع القانون األساسي المطعون فيه لمقتضيات الفصل 12 و11 و10مخالفة الفصول  : الوجه الثالث
 ذلك اشتراط أن التنصيص على عضوية المحامين بالمجلس األعلى للقضاء دون إيجاد اآلليات الكفيلة بتجّنب مخاطر تضارب المصالح، من

 من الدستور وأن خطر هذا التضارب إّنما يخشى منه من 102التفرغ مثال، من شأنه المساس باستقالل السلطة القضائية المكرس بالفصل 
  .قد يؤدي إلى الفساد المالي فحسبحيث مساسه بثقة العموم في نزاهة وشفافية الهيئات العمومية وال ينظر إليه على أساس أّنه 

 من الدستور ناعين عليها تجاوز مبدأ المساواة في عدم 21 من المشروع للفصل 12 و11 و10فصول مخالفة ال : ه الرابعالوج
قدمية في  بصفاتهم فمقابل اعتماد معيار األاعتماد معيار موحد في تحديد تركيبة المجالس القضائية الثالثة بخصوص األعضاء المعينين

اري ومعيار األقدمية في رتبة مستشار بالنسبة إلى رئيس الغرفة بمجلس القضاء المالي لم يتم اعتماد أي معيار الخّطة بالنسبة للقضاء اإلد
بالنسبة إلى األعضاء المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي، كما تم تمثيل النيابة العمومية على مستوى مجلس القضاء العدلي وما 

لم يكن األمر كذلك على مستوى مجلس القضاء اإلداري ) ممثال في خّطة مندوب الحكومة العام(اء المالي يقابلها على مستوى مجلس القض
، وفي حين تم حذف خّطة وكيل الرئيس األول للمحكمة اإلدارية العليا من مجلس القضاء اإلداري )ممثال في خطة مندوب الدولة العام(

في مشروع الحكومة المحال إلى مجلس نواب الشعب في األعضاء المعينين بالصفة في مجلس دونما أي مبرر موضوعي رغم التنصيص عليه 
  .القضاء اإلداري تم اإلبقاء على خّطة وكيل الرئيس األول لمحكمة المحاسبات لعضو بالصفة في مجلس القضاء المالي

  :ستور في أكثر من وجه  ألحكام الد16/2015 من مشروع القانون األساسي عدد 17 مخالفة الفصل -12

 من الدستور بمقولة أن إجازة ضبط الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس األعلى للقضاء 49 و34مخالفة الفصلين  : الوجه األول
 إلى مشروط باحترام مقتضيات الفصلين المذكورين من الدستور، فاشتراط أّال يكون قد صدرت في حق المترشح عقوبة تأديبية يؤول

استيعاب حاالت صدور عقوبة تأديبية تم إلغاؤها بحكم قضائي أو تم حذفها من سجّل المعني باألمر بموجب القانون وهو ما يصيره شرطا 
 من الدستور الذي يستوجب أن يحدد القانون هذه الضوابط بما ال ينال من جوهرها كما يفرض حاالت 49تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 

 من الدستور، 34بين هذه الضوابط المتعّلقة بالحقوق والحريات وموجباتها فيترّتب على ذلك مساس بحق الترشح المكرس بالفصل التناسب 
كما أن اشتراط أّال يكون قد صدر في شأن المترشح حكم جزائي باّت يؤول إلى استيعاب حاالت صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير 

رض من جهة أولى مع الشرط الوارد بالمّطة الثالثة من نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السوابق العدلية من الجرائم قصدية وهو ما يتعا
 من 49القصدية كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية ليمّثل بمجمل هذه المعاني شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 

الترالدستور الذي يستوجب أن يحد شح د القانون هذه الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وموجباتها ويترتب على ذلك المساس بحق
  . من الدستور34المكرس بالفصل 

  . من الدستور49 و34ولى مخالفا ألحكام الفصلين  من المشروع محّل الّطعن في فقرته األ17ويغدو بذلك الفصل 
 من الدستور بمقولة أّنه وإن جاز للمشرع ضبط الشروط 27و 35 و31 و34صول ذكور للف الم97مخالفة الفصل  : الوجه الثاني

 من الدستور حيث يؤول 35 و31 و49 و34روط باحترام مقتضيات الفصول القانونية للترشح لعضوية المجلس األعلى للقضاء فإن ذلك مش
مديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إال اشتراط أن ال يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات ال

 49بعد االستقالة منها إلى حرمان غير مبرر أو متناسب من حقوق وحريات دستورية وهو ما يصيره شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 
من فاز في انتخابات المجلس األعلى للقضاء ويترّتب على ذلك المس بحق من الدستور والحال أّنه كان يتوجه الى اشتراط االستقالة على 

ر المضمونة  من الدستور وحرية الرأي والفكر والتعبي35 من الدستور وحق التنّظم المضمون بالفصل 34الترشح المضمون بالفصل 
  . من الدستور31بالفصل 

 من الدستور بحجة أن مشروع القانون لم يتضمن تنصيصا 112من الفصل للفقرة الثانية ) 17(مخالفة هذا الفصل  : الوجه الثالث
  .سبة للمترشحين إلى عضوية المجلسعلى شرط االستقاللية بالن

 من الدستور بمقولة أن اشتراط تصريح المترشح على الشرف بعدم تعّلق شبهة 27 و34الفة الفصل المذكور للفصلين مخ : الوجه الرابع
 وإن كان يتنزل في سياق 16/2015ي أو المالي أو السياسي به ضمن هذا الفصل في فقرته الثالثة من مشروع القانون عدد الفساد اإلدار

 من الدستور فإّنه يؤول إلى حرمان غير مبرر أو متناسب من 130تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفقرة األولى من الفصل 
 من 49ورية باعتبار عمومية الشرط وعدم قابلية تحديده قانونا وهو ما يصيره شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل حقوق وحريات دست

الدستور كما أن اشتراط عدم تعّلق مجرد شبهة الفساد المالي أو اإلداري أو السياسي بالمترشح يؤول إلى المس بقرينة البراءة المكرسة 
 وأن مشروع القانون لم يوضح ما المقصود بشبهة وما المقصود بالفساد السياسي واإلداري وهي مفاهيم يتعّذر  من الدستور،27بالفصل 

تعريفها والوقوف على مدلوالتها حيث أن الّتصريح بانعدام شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي يتعارض مع مبدأ وضوح النص التشريعي 
 من مشروع القانون المطعون 17ب ما استقر عليه فقه القضاء الدستوري المقارن، وبذلك يغدو الفصل وقابلية فهمه وهو مبدأ دستوري حس

  . من الدستور27 و49 و34ثالثة مخالفا ألحكام الفصول فيه في فقرته ال
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 من 126 مبدأ شفافية اإلنتخابات المنصوص عليه بالفصل 16/2015 من مشروع القانون األساسي عدد 25 مخالفة الفصل -13
الدستور بمقولة اكتفاء هذا الفصل من المشروع باشتراط أن يكون اإلنتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا دون اشتراط أن يكون شفافا وأن 
ذات الفصل لم ينص على تمكين المترشحين من اختيار ممثلين لهم يحضرون عمليات اإلقتراع وال على إمكانية اعتماد مالحظين يتوّلون 

 .حظة كامل المسار اإلنتخابي لعضوية المجلسمال
 من الدستور بناء على ما يراه 46 فقرة أخيرة و34 للفصلين 16/2015 من مشروع القانون األساسي عدد 26 مخالفة الفصل -14

ساء للفوز بها أو بتخصيص الطاعنون من أن الدولة وإن كانت غير ملزمة دستوريا بتحقيق نتيجة آنية في تخصيص حصة أو نسبة معينة للّن
 التزامها يكمن في اّتخاذ كّل التدابير الممكنة والمتاحة والّالزمة لتحقيق هذا الهدف حيث ال جدال في أن ن من المقاعد للّنساء فإنعدد معي

تضمن الدولة "ستور على أن  من الد46تكريس تدابير ترمي إلى إقرار تمييز إيجابي لصالح الّنساء أضحت مسألة دستورية إذ نص الفصل 
ويترّتب عن ذلك اّتخاذ الدولة كّل التدابير الّالزمة " تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت

 أن تتحمل هذه للتشجيع على تواجد المرأة في مراكز القرار ال فقط في المجال السياسي بل في جميع الميادين دون إقصاء ويمكن
تعمل الدولة "ور في فقرته األخيرة صراحة بأن  من الدست34المسؤولية عن طريق اإلنتخاب ويتدعم هذا الفصل بما أقرته أحكام الفصل 

ى المشرع وبالّتالي فإن وجود النساء في المجالس المنتخبة أضحى معطى بديهيا وجب عل" على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة
 من مشروع القانون الذي وإن نص 26تكريسه بصرف الّنظر عن نسبة التمثيلية المخصصة لها، ويرى الّطاعنون أّنه بالرجوع إلى الفصل 

على التناصف في الترشح فإّنه قد أفرغه من كّل جدوى إذ اعتمد في انتخاب أعضاء المجالس القضائية على اإلنتخاب على األفراد الذي 
يخضع لحرية المترشح باعتبارها ال ترتبط بقائمة بعينها حّتى يتم فرض الّتناصف في الترشح بين مترشحين ينتمون إلى نفس القائمة ولهم 
 نفس البرنامج وأن اإلستثناء الوارد بذات الفصل والمتعّلق بإمكانية عدم ترشح العدد الكافي من الّنساء قد يغني عن مبدإ الّتناصف فيه

انحراف بما ورد بالدستور ضرورة أن عدم استخالص النتائج المترّتبة عن عدم الترشح ال يتماشى والمبادئ الدستورية إذ كان على المشرع 
  ".الكوتا"أن يعتمد فيما يتعّلق باإلنتخاب على األفراد مبدأ المحاصصة أو 

 منه بحجة أن الفصل 130 مع أحكام توطئة الدستور والفصل 16/2015 من مشروع القانون األساسي عدد 39 عدم تالؤم الفصل -15
المضمن في الفقرة األولى من توطئة الدستور وفي إطار تعزيز مبادئ " القطع مع الفساد"المذكور المطعون فيه وإن كان يتنزل في سياق 

ر فإن عمومية صيغته وعدم تدقيق مضامينه في اّتجاه تحديد  من الدستو130الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفقرة األولى من الفصل 
الجهة المكّلفة والضمانات الكفيلة بتقدير ما ذكر من تحجيرات تقديرا موضوعيا وثابتا يتنافى واحترام مبادئ الشفافية والّنزاهة والمساءلة 

لتاسع والثالثون من مشروع القانون المطعون فيه غير متالئم كمبادئ دستورية ومع القطع مع الفساد كهدف دستوري، ويغدو بذلك الفصل ا
  . منه130مع أحكام الفقرة األولى من توطئة الدستور وأحكام الفقرة األولى من الفصل 

 من الدستور، ويستند 107 و104 مع أحكام الفصلين 16/2015  من مشروع القانون األساسي عدد40 عدم تالؤم الفصل -16
لك إلى خلو الفصل األربعين من هذا المشروع في فقرته األولى من الّتنصيص على الضمانات المقررة دستورا ومن التنصيص الّطاعنون في ذ

على وجوب الّتعليل حيث كان من المتوجه تضمينها بالّنظر التحاد العّلة خاصة بالّنسبة ألعضاء المجلس من القضاة ويغدو بذلك الفصل 
  . من الدستور107 و104ر متالئم مع أحكام الفصلين قانون المذكور في فقرته األولى غياألربعون من مشروع ال

 106 من الدستور بمقولة أن الفصل 112 و106 ألحكام الفصلين 2015-16دد  من مشروع القانون األساسي ع42 مخالفة الفصل - 17
 يذكر رئيسه بما يستروح منه أنه أسندها للهيكل الذي يتمّتع من الدستور أسند إختصاص الترشيح الحصري للمجلس األعلى للقضاء ولم

بالسلطة التقريرية ضمن هياكل المجلس األعلى للقضاء وهو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة وأن ما تضمنته المّطة العاشرة من الفصل 
تقديم الترشيح الحصري طبق " المجلس األعلى للقضاء يتولى  من أن رئيس2015-16الثاني واألربعين من مشروع القانون األساسي عدد 

تؤدي في عبارتها ومعناها إلى تمتع رئيس المجلس بصالحية الترشيح الحصري فما يستشف من مجمل "  من الدستور106مقتضيات الفصل 
يس المجلس األعلى للقضاء تستمد من صفته مضمون الفصل الثاني واألربعين من مشروع القانون المذكور أن االختصاصات الموكولة إلى رئ

التمثيلية ومن موقعه التنفيذي في عالقته بهياكل المجلس حيث يؤول القول بخالفه إلى إحداث هيكل غير دستوري يتوّفر على اختصاص غير 
لقضائية، وأن ما تضمنته كذلك دستوري باعتبار أن هيكلة المجلس واختصاصه مضبوطة حصرا بالدستور في بابه الخامس المخصص للسلطة ا

الّتأشير على قرارات "المّطة الحادية عشر من الفصل الثاني واألربعين من مشروع القانون المذكور من توّلي رئيس المجلس األعلى للقضاء 
س األعلى للقضاء من سلطة قد يستروح منه تمكين رئيس المجل" المجالس القضائية الثالثة في المسائل المتعّلقة بالمسار المهني والتأديب

التي ال تترك مجاال لسلطة تقريرية أو تقديرية لرئيس المجلس األعلى " اإلمضاء"تقديرية في التأشير من عدمه حيث كان يتوجه اإلكتفاء بعبارة 
شرة مخالفا ألحكام الحادية ع في مّطتيه العاشرة و2015- 16  عددللقضاء، ويكون بذلك الفصل الثاني واألربعون من مشروع القانون األساسي

  . من الدستور112 و106الفصلين 



  1483صفحـة   2015 جوان 12 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   47عــدد 

 من الدستور بمقولة 114 و112 و107 و106 مع الفصول 2015-16اسي عدد  من مشروع القانون األس43 عدم تالؤم الفصل -18
مذكور على المبدأ العام لالختصاص أنه للتالؤم مع منطوق الدستور وروحه يتوجب التنصيص بالفصل الثالث واألربعين من مشروع القانون ال

لفائدة الجلسة العامة في معنى أن كل ما خرج عن نطاق ما تم ضبطه من اختصاص للمجالس القضائية يرجع بالنظر الختصاص الجلسة 
من هياكل إلى الجلسة العامة دون سواها " المجلس األعلى للقضاء"رفيا إلى العامة بحيث يتجه إسناد مجمل االختصاصات المسندة ح

 من 114المجلس األعلى للقضاء باعتبارها هيكال جامعا يجسد وحدة المجلس األعلى للقضاء وال تمنع صيغة الفقرة األولى من الفصل 
الدستور ذلك طالما أمكن التمييز داخل اختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة بين االختصاص االستشاري واالختصاص 

  .التقريري

  :وينعى الطاعنون على هذا الفصل زيادة على ما تقدم 

 من الدستور باعتبار أن مسؤولية ضمان حسن سير القضاء واحترام استقالله الملقاة على عاتق 114مخالفته لمقتضيات الفصل ـ 
  : وإّنما بـالمجلس تستوجب أّال يقتصر المجلس على إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بانتداب القضاة وتكوينهم 

 اإلشراف بصفة شاملة على مختلف مراحل االنتداب والتكوين وكذلك توّليه مجمل صالحيات اإلشراف على المحاكم وعلى مركز 
وعلى ديوان مساكن القضاة وعلى تعاونية القضاة وعلى جميع المؤسسات القضائية بوجه عام ووضع التدابير الدراسات القانونية والقضائية 

المسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النظام األساسي للقضاة باعتبار أن تلك الصالحيات من مقومات حسن سير القضاء المتعلقة ب
 .واحترام استقالله

  ة إصدار 106مخالفته لمقتضيات الفصلة على صالحيمن الدستور لما لم ينص ضمن اختصاصات المجلس في إطار جلسته العام 
 . تسمية القضاة والترشيح الحصري لتسمية القضاة السامينالرأي المطابق في

  107 و106 من الدستور و114 مقتضيات الفصل  من الدستور بمقولة أن تحقيق االنسجام بين107مخالفته لمقتضيات الفصل 
قضاة إلحالتها للجلسة العامة منه  يستوجب أن تتداول المجالس القضائية القطاعية بشأن القرارات المتعلقة بالمسار المهني وتأديب ال

 .للمجلس األعلى للقضاء التخاذ القرارات النهائية المعّللة في خصوصها وإصدارها في صيغتها التنفيذية
  من الدستور بدعوى االكتفاء باإلشارة الى مناقشة الميزانية دون التنصيص على مسألة إعدادها 113مخالفته لمقتضيات الفصل 

فصل  للتدقيق وضمان التالؤم مع هذا الفصل من الدستور، كما اكتفى المشرع صلب ال39 بالمّطة الرابعة من الفصل حيث يتوجب تضمينها
لى مناقشة التقرير السنوي دون التنصيص على مسألة إعداده حيث يتوجب تضمين ذلك بالمّطة الخامسة  من هذا المشروع باإلشارة إ43

  . من الدستور114م مع الفصل من هذا الفصل للتدقيق وضمان التالؤ

 من الدستور يتوجب إسناد 113كما يرى الطاعنون أّنه تالؤما مع منطوق الدستور وروحه وفي سياق ما تستوجبه أحكام الفصل 
  .ع من المشرو43لى الجلسة العامة وتضمين ذلك بالفصل ول من مشروع القانون إترتيبية المنصوص عليها بالفصل األممارسة السلطة ال

 المذكور 49 من الدستور بحجة أن الفصل 107 مع الفصل 2015-16ساسي عدد  من مشروع القانون األ49ؤم الفصل  عدم تال-19
س مبدأ مطلق حيث  من الدستور الذي يكر107أورد استثناءات على مبدأ عدم إمكانية نقلة القاضي إّال برضاه في مخالفة صريحة للفصل 

المكرس بشكل مطلق في الدساتير  -وأن التنصيص على استثناءات على هذا المبدأ ..." القاضي دون رضاهال ينقل "ينص على أنه 
 الذي ينص على أنه ال يمكن نقلة القاضي أو عزله دون أي استثناء  حتى ولو كانت قائمة 64المقارنة من ذلك الدستور الفرنسي في فصله 

 غالبا ما تتخذ -ن النقلة لمصلحة العملالعملية وإفراغه من محتواه ذلك أمبدأ من الناحية يؤدي الى نسف وحذف ال -على مصلحة العمل 
  . كذريعة للتنكيل بالقاضي وترهيبه وهو ما يؤدي الى المساس باستقالليته

قولة  من الدستور بم114 و102 ألحكام الفصلين 2015-16ساسي عدد  من مشروع القانون األ69 و60 و43  مخالفة الفصول-20
لى السلطة التنفيذية ممّثلة في وزارة العدل يمّثل سبيال للتأثير على قضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقدهم إأن إسناد اختصاصات انتداب ال

إذ استقالل القضاء والقضاة وانتهاكا للتوازن المفترض بين السلطات وسبيال للتدخل فيها كالتداخل بينها على غير السبل المقررة دستوريا 
ضائية الثالث التي تبت في يرتبط انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفّقدهم بشكل وثيق بنظر المجلس األعلى للقضاء عبر مجالسه الق

المهني للقضاة وتأديبهم فترقية القضاة وإسناد الخطط تتصل أصالة بتقييمهم ويتصل التأديب أصالة بتفقدهم بحيث تتحصحص أهلية المسار 
ألعلى للقضاء وضرورة تخصيصه بهذه االختصاصات وأن مجرد إبداء الجلسة العامة الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق المجلس ا

ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وفي ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد األعلى للقضاء ومجرد إمكانية 
بالغات واإلعالمات المتعلقة باألفعال المنسوبة ألحد القضاة الى رئيس المجلس ال يمّكن في مجمله من تحقيق حسن توجيه الشكايات وال

  .صال بيد السلطة التنفيذية باعتبار الطبيعة االختيارية لالستشارة وطابعها غير الملزم لمضمونهاص أسير القضاء واستقالله ويبقى االختصا

 مخالفة لتوطئة الدستور وأحكام الفصول 2015-16ساسي عدد من مشروع القانون األ 69 و60 و43وعليه تضحى بذلك الفصول 
  . منه114 و102
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 من الدستور واستند الطاعنون في 114 ألحكام الفصل 2015-16ساسي عدد  من مشروع القانون األ47 و45صلين  مخالفة الف-21
ة بالفصلين المذكورين من المشروع تحيل في مبناها ومعناها على صالحيات تقريرية ذلك الى أن عبارات التداول والضبط والتحديد الوارد

إذ كان يتوجه التنصيص صلبهما على االستئناس برأي المجالس القضائية الثالثة وتقديراتها التقريبية دون أن يمنع ذلك في المقابل من 
سند  من الدستور الذي أ114حكام الفصل  من المشروع المذكور متالئمين مع أ الفصالننإسناد صالحية التقرير للجلسة العامة ليغدو هذا

ختصاص حيث تستوفي الجلسة العامة هذا اإلعلى للقضاء حسن سير العمل القضائي للمجلس األضمان حسن سير القضاء بما يستوعبه من 
إسناد المجالس القضائية ما ذكر يخالف منطوق هذا الفصل وفق المنطق العام للدستور والمنطق العام لمشروع القانون محّل الطعن، إذ أن 

ع من الدستور الذي حصر اختصاص المجالس الثالث في المسار المهني للقضاة وتأديبهم فيضحى بذلك الفصالن الخامس واألربعون والساب
  . من الدستور114 مخالفين ألحكام الفصل 2015-16ساسي عدد واألربعون من مشروع القانون األ

 من الدستور مؤسسين طعنهم على أن 107 مع أحكام الفصل 2015-16ساسي عدد  من مشروع القانون األ55ؤم الفصل  عدم تال-22
إذ يتجه " طبق الضمانات التي يضبطها القانون"الفقرة األولى من هذا الفصل من مشروع القانون المذكور خلت من التنصيص على عبارة 

تي أسندها  من الدستور، مثلما خلت من التنصيص على الجهة التي تختص بالنظر في اإلعفاء وال107 الفصل تضمينها لضمان التالؤم مع
ختصاص وفق المنطق الجلسة العامة حيث تستوفي هذا اإللى مجلس األعلى للقضاء إذ كان يتجه إسنادها إلى الهذا الفصل من الدستور إ

ّل الطعن، فيضحى بذلك نص الفصل الخامس والخمسين من المشروع في فقرته األولى غير العام للدستور ووفق المنطق العام للمشروع مح
  . من الدستور107متالئم مع الفصل 

ات الفصل  من الدستور بمقولة أن عبار114 مع أحكام الفصل 2015-16 من مشروع القانون األساسي عدد 59 عدم تالؤم الفصل -23
للغة الفصل بين المسار المهني للقضاة والتأديب فيستوجب ذلك التمييز بينهما على مستوى التركيبة لى قواعد االمذكور تقتضي بالعودة إ

وتخصيص التأديب بتركيبة خاصة كما هو دارج قانونا ومتعارف عليه فقها وقضاء فيتجه التنصيص على ذلك صلب الفصل التاسع والخمسين 
  . من الدستور114ح الفصل من المشروع في فقرته األولى لضمان التالؤم مع رو

الدستور ويستند في ذلك  من 108 مع أحكام الفصل 2015- 16ساسي عدد  من مشروع القانون األ63ؤم الفصل  عدم تال-24
لى أن تركيبة مجلس التأديب وردت جامعة لكّل أعضاء المجلس القضائي والحال أنه ال يمكن للقضاة الذين ال ينتمون الى رتبة الطاعنون إ

نظر في ذلك من شأنه أن يمس من التوازن المتعين استيفاؤه عند الين أعضاء المجلس ويرون أن خالف اضي المحال أن يكونوا من بالق
نسان ال يمكن بأية حال النيل ق الدفاع كحق أساسي لصيق بذات اإلو عند التصويت وهو ما ينال حتما من حوضعيته سواء عند التداول أ

  . من الدستور108ص الفصل الثالث والستين من المشروع غير متالئم مع الفصل منه، فيضحى بذلك ن

دستور بحجة عدم  من ال108 و116 و49 ألحكام الفصول 2015- 16ساسي عدد  من مشروع القانون األ64رق الفصل  خ-25
فعال المنسوبة إليه تشكل جنحة ذا كانت األيقاف القاضي عن العمل عندما يتخذ المجلس القضائي قرارا معلال في ذلك إالتنصيص على مدة إ

ا صل قرار تحفظي له مفعول محدود في الزمن وال يمكن ألي تشريع تأييده وبمنطوق هذو جناية ألن قرار اإليقاف عن العمل هو في األأ
ع والستين من المشروع لى قرار غير محدد في الزمن فيضحى بذلك نص الفصل الرابالفصل من المشروع يكون قرار اإليقاف قد تحول إ

  . منه108 و116 و49 من الدستور وغير متالئم مع الفصول 40خارقا للفصل 

 من الدستور بدعوى 116 و108 و49 و21 ألحكام الفصول 2015- 16ساسي عدد  من مشروع القانون األ65رق الفصل  خ-26
 من الدستور 116داري ما يشكل اعتداء واضحا على الفصل اء اإلتوقيف تنفيذ القرارات التأديبية أمام القضاستبعاد هذا الفصل إلمكانية 

 منه، ولمبدأ المساواة بين المتقاضين والمواطنين عموما في الحقوق 108وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالفصل 
 من 49دستورية المنصوص عليها بالفصل  من الدستور وعدم مراعاة الضوابط ال21والواجبات على نحو ما نصت عليه أحكام الفصل 

  .الدستور

 من الدستور مؤسسين طعنهم على أحكام هذا 92 ألحكام الفصل 2015-16ساسي عدد  من مشروع القانون األ81رق الفصل  خ-27
تصاصاتها الفصل األخير من الدستور التي توكل لرئيس الحكومة اختصاص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اخ

ساسي على تواصل العمل بأوامر تضبط مشموالت وتنظيم وزارة اء وعليه فان التنصيص صلب قانون أوصالحياتها بعد مداولة مجلس الوزر
العدل يشكل تدخال من السلطة التشريعية في مجال السلطة الترتيبية العامة ويحول دون امكانية ممارسة رئيس الحكومة الختصاصه 

و تحوير اختصاصاتها وصالحياتها فيضحى بذلك نص الفصل الحادي والثمانين من المشروع غير  المذكورة أذف الوزارةالدستوري في ح
  .  من الدستور92متالئم مع الفصل 

  : وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب اآلتي ذكرهم
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لمجلس األعلى للقضاء والمرسم  المتعلق با16/2015والمتضمن مالحظات في الدفاع عن دستورية مشروع القانون األساسي عدد 
  ،2015 ماي 27بكتابة الهيئة بتاريخ 

  :وقد تضمنت هذه المالحظات ما يدحض المطاعن المتقدم بيانها من الجوانب المبينة تاليا 

  :من حيث الشكل 

 القوانين وهي الهيئة المتعهدة بالنظر  حيث أشار النواب القائمون بالرد أن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع:في التجريح  -1
في الّطعن موضوع مالحظاتهم هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي التي أصدرت بيانا صارما في التأكيد على 

 هذه الهيئة في هذا إضافة إلى ما أوردته" تحفظات بشأن دستورية عديد الفصول"القول بأن مشروع القانون محّل الطعن هو موضوع 
البيان مما تعتبره مخالفة هذا المشروع للدستور في أكثر من موضع تصريح وتلميح، ويحتج القائمون بالرد في تجريحهم إلى أن صفة 

ا عليه من أمضى هذا البيان وإن كان شخصا آخر غير رئيس الهيئة فإّنه تم نيابة عن هذا األخير فيكون هكذا متبّنيا لمضمونه ومصادق
ويشير القائمون بالرد في مالحظتهم المذكورة إلى ضرورة توّخي الحياد بالنسبة ألعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين في القيام بمهامهم طبقا لنص اليمين المؤدى من قبلهم وأن من أبسط مقتضيات الحياد تفادي إبداء الرأي في المواضيع 

أو التي يتوّقع طرحها على الهيئة، وبناء على تأسيسهم هذا يطالب القائمون بالرد تفاديا للتشكيك في نزاهة أي قرار تتخذه المطروحة 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنحّي رئيس هذه الهيئة من المشاركة في جلسة النظر في هذا الطعن لكونه هو نفسه 

 .قتية لإلشراف على القضاء العدلي باعتبار أنه وإن تعّلق األمر بصفتين مختلفتين فإن الشخص واحدرئيس الهيئة الو

 18 المؤرخ في 2014 لسنة 14 من القانون عدد 18 يؤسس القائمون بالرد مالحظتهم على خرق الفصل :في اختالل الطعن شكال  -2
 لم ترفع من العدد المطلوب وهو ثالثون نائبا وأن الوثيقة المقدمة صحبة  بحجة أن عريضة الّطعن المرفوعة لدى الهيئة2014أفريل 

 ال تتضمن إّال ثمانية وعشرون نائبا 2015 ماي 22 والمضمنة بمكتب ضبط الهيئة بتاريخ 2015 ماي 19هذه العريضة المؤرخة في 
 وال 2015 ماي 22 المصمودي مؤرختان في إضافة إلى أن الوثيقتين المنسوبتين إلى نائبي الشعب منجي الرحوي وريم محجوب

يمكن لهذين األخيرين إمضاؤهما ماديا لكونهما كانا موجودين خارج تراب الجمهورية في مهمة نيابية ولو كانا موجودين بتراب 
 .الجمهورية لكانا ضمن من أمضى القائمة ال أن يمضيا على ورقة مستقلة

، مؤسسين مالحظتهم على أن عريضة الّطعن 2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014نة  لس14 من القانون عدد 19خرق الفصل ـ 
 من قانون الهيئة 19المرفوعة لدى الهيئة ممضاة فقط من قبل النائب أحمد العلوي بصفته ممثال للنواب الطاعنين في حين أقتضى الفصل 

العريضة ال على ورقة مرفقة، واستند القائمون بالرد على ما إمضاء عريضة الطعن من قبل من يرفعها وأن ذات الفصل أوجب اإلمضاء على 
 المذكور تؤكد على وجوب تضمين أسماء الطاعنين بطلب 19تمسكوا به في مالحظتهم المشار إليها من أن الفقرة الثالثة من الفصل 

ضمام النائبين ريم محجوب المصمودي ومنجي الطعن، وعليه فإن اإلمضاء على ورقة مستقلة يكون مخالفا لصريح هذا الفصل فيكون بذلك ان
الرحوي إلى عريضة الطعن المقدمة في عدم دستورية القانون األساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء بواسطة ورقتين مرفقتين لها ال 

 المتقدم ذكره بخصوص 14  من القانون عدد19يقوم بأي حال من األحوال مقام اإلمضاء على العريضة وال يرتقي إلى ما أوجبه الفصل 
وأضاف القائمون بالرد أن النائب توفيق بن علي بن بشير الجملي تزامنت إرادته في سحب . وجوب اإلمضاء على العريضة من قبل من يرفعها

منهم ويذهب إمضائه من قائمة الممضين يوما وساعة ودقيقة مع تقديم الطعن فال يمكن بالتالي عده من ضمن الطاعنين وال اعتباره 
القائمون بالرد إلى أّنه حتى في حال مجاراة الطاعنين في تمشيهم على سبيل الجدل والذي يعتبر االنضمام إلى العريضة ممكنا فبنفس 

الة، فإن عدد الطاعنين وعلى فرض التمشي وبنفس المنطق يمكن اعتبار من سحب اإلمضاء خارجا عن قائمة الطاعنين ولذلك، وفي هذه الح
 نائبا باعتبار توّلي النائب توفيق بن علي بن بشير الجملي سحب إمضائه من 29كون االنضمام الّالحق إلى العريضة ممكنا ال يتعدى  ينأ

 18 من قانون الهيئة رفض الطعن شكال لكونه جاء مخالفا بصورة واضحة للفصلين 20عريضة الطعن، ويطلب القائمون بالرد تطبيقا للفصل 
  .2014 لسنة 14نون عدد  من القا19و

  :ومن حيث األصل 

يرى القائمون بالرد أّنه وبصفة احتياطية وجب التعرض إلى الّطعون من هذه الناحية وإن كانت كّل المطاعن المثارة مردودة وال سند لها 
  .في الدستور
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لدستورية جنة والمجلس تحريا احترام المقتضيات افي ردهم على الطعن بعدم دستورية إجراءات المصادقة يؤكد القائمون بالرد أن اللو
 من الدستور، أما بخصوص ردهم على المطعن المتعلق بخرق 64مثل اآلجال واألغلبية حسب ما يضبطها نص الفصل المتعلقة باإلجراءات 

وّلت استبعاد المشروع المقدم من  من الدستور حيث جاء بهذا المطعن أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ت62أحكام الفصل 
الحكومة وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد مخالف تماما لمبادرة الحكومة التي تعهدت بها فيذهب القائمون بالرد الى أن لجنة 

رية أو من عشرة نواب التشريع العام حرة تمام الحرية فيما تنتهي إليه وإن تعهدت فعال بمبادرة من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهو
الجلسة العامة تنظر في " نواب الشعب الذي ينص على أن  من النظام الداخلي لمجلس102ويستندون في ذلك إلى مقتضيات الفصل 

م لها وينتهون إلى أن لجنة التشريع العا" مشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدولة بعد دراستها وإعداد تقرير في شأنها من قبل اللجان
 من النظام الداخلي 81دها به بصفة قانونية، ومدعمين مقولتهم هذه بأن الفصل عداد مشروع القانون الذي تم تعهالحرية المطلقة في إ

للمجلس صريح في أن اإلدراج في المشروع الذي سيعرض على الجلسة العامة مشروط بنيل أغلبية األصوات في اللجنة وال فرق في ذلك 
ن يكون واردا في النص األصلي أو مقترحا داخل الّلجنة، وفي دحضهم للمطعن المتعّلق باالستبعاد التام لمشروع الحكومة يرى النواب بين أ

أثناء الجلسة العامة وقعت المصادقة على ) وزير العدل(القائمون بالرد خالف ذلك بدليل أن مقترحات التعديل التي تقدم بها عضو الحكومة 
 وما كان لتلك المقترحات أن تعرض جلسة وبعد آجال التعديل إّال لكون من قدمها هو جهة المبادرة التشريعية، وإضافة الى ما سبق جّلها

 من الدستور الذي جاء صريحا ومطلقا في عبارته بأن الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر 50بيانه يدعم القائمون بالرد موقفهم بالفصل 
  .لس نواب الشعب فأعطى بذلك للمجلس وحده صالحية سن القوانين ولم يقيده في ذلك بأي قيد أو ضابطممثليه بمج

 ثامنا من الدستور يتعّلل 148وفي ردهم على المطعن القائل بمخالفة إجراءات المصادقة على المشروع المذكور لمقتضيات الفصل 
 المتعلق بإحداث هيئة 2013 لسنة 13 من القانون األساسي عدد 2ينص عليها الفصل القائمون بالرد بأن االستشارة المطلوبة ومثلما 

وقتية للقضاء العدلي إّنما تتم من قبل جهة المبادرة في السلطة التنفيذية قبل إحالة مبادرتها على مجلس نواب الشعب كما أن صيغة هذا 
جهة أخرى باستشارتها فال يمكن أن يكون التقصير بإبداء الرأي في المبادرة نقيصة النص تحمل الهيئة نفسها مهمة إبداء الرأي ولم يلزم 

فإن ذلك ال ) الحكومة(في القانون، وفي نفس االتجاه يدفع القائمون بالرد بأّنه حّتى على فرض عدم حصول االستشارة من جهة المبادرة 
لطة تشريعية مطلق الصالحية في سن النصوص ال قيد عليه في ذلك إّال ينشأ عنه خلال موجبا للطعن بالدستورية حيث يكون للمجلس كس

  .احترام مقتضيات الدستور تفاديا للطعن بعدم الدستورية

 من الدستور في فقرته الثامنة لكونها لم تتعرض مطلقا لمختلف 148ويذهب الطاعنون إلى أّنه ال يمكن التعّلل بأحكام الفصل 
  .ة الوقتية ضرورة أّنها ال تتعّلق إّال بدسترة المدة الزمنية لمواصلة عملهاالصالحيات الموكولة للهيئ

مشروع القانون فيدفع القائمون بالرد المطعن المتعلق بالقول  بعدم دستورية مضمون بعض أحكام وبخصوص ردهم على المطاعن القائلة
دستور في بابه الخامس تعرض للسلطة القضائية وقسمها إلى قسمين بمخالفة الفصل األول من المشروع ألحكام الدستور محتجين بأن ال

وأن المجلس األعلى للقضاء هو فرع من القسم األول الخاص بالقضاء العدلي واإلداري والمالي في حين تستأثر المحكمة الدستورية بالقسم 
لدستوري قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين والقول حينئذ الثاني باعتبارها هيئة قضائية مستقلة فيبدو هكذا بديهيا أن المشرع ا

  .بأن المشروع قد جاء مفّتتا للسلطة القضائية إّنما هو قول مردود بأحكام الدستور

ل لى الفصهم باإلستناد إ من المشروع ألحكام الدستور يؤسس القائمون بالرد دفاع17وفي ردهم على المطعن القائل بمخالفة الفصل 
 من الدستور الذي ينص على أن حقوق اإلنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن المشروع المطعون فيه 34

موكول له بموجب هذا الفصل من الدستور ضبط شروط الترشح للمجلس األعلى للقضاء وتأسيسا على ذلك يرون أن هذا المطعن يتضمن 
  . في صلبه تناقضا صارخا

 من الدستور يذهب القائمون بالرد 49 من مشروع القانون المذكور للفصل 17وبخصوص ردهم على المطعن القائل بمخالفة الفصل 
 المذكور إنما وضعت لحماية المجلس األعلى للقضاء وبغاية الحرص على سالمة أعضاء هذا المجلس من أي 17الى أن مقتضيات الفصل 
 أو مصداقيتهم فال يمكن منطقا أن يترشح لعضوية هذا المجلس من كان من ذوي السوابق العدلية أو من صدرت شائبة أو طعن في نزاهتهم

  .ضده عقوبة تأديبية أو من صدر ضده حكم قضائي يقضي بحرمانه من الترشح

 من الدستور 114 للفصل 2015-16ويدفع القائمون بالرد المطعن القائل بمخالفة الفصل األول من مشروع القانون األساسي عدد 
قد جاءت متناغمة مع أحكام الدستور ال العكس فكّال من المجلس األعلى للقضاء والمحكمة " في نطاق صالحياته"مبينين أن عبارة 

لقضاء الدستورية يضمنان حسن سير القضاء واحترام استقالله ذلك أن السلطة القضائية جاءت مبوبة في الدستور بين المجلس األعلى ل
في مكانها وال يمكن بأي حال من األحوال تحميل هذه العبارة أكثر مما تتحمله " في نطاق صالحياتها" والمحكمة الدستورية فتصبح عبارة 

  .إذ ال يمكن لهذا المجلس أن يضمن حسن سير القضاء خارج ما منحه القانون من صالحيات
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نظر التحاد القول فيها أنها يمكن أن تعتبر مقترحات للتحسين والتعديل كان يجدر وفيما يخص بقية المطاعن يرى القائمون بالرد بال
انية وجود مكمرتبطة بجدوى االختيار الذي ذهب إليه مجلس نواب الشعب وتناقش إبأصحابها تقديمها للجلسة العامة وأنها تطرح مسائل 

ع الطاعنين تقديم مالحظاتهم في صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون ن ال صلة لها بالدستورية وأنه مازال بوسخيارات أجدى كما يرون أ
  .المذكور ينظر فيها المجلس وفق نظامه الداخلي

  وبعد المداولة،
  

  الهيئة  
  من حيث الشكل:  
  .عن المطعن المستمد من التجريح في رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .1

 هو نفسه ليهم طالع هذا أن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الشعب السابق اإلشارة إعضاء مجلس نوابأحيث دفع 
، وقد أصدرت الهيئة الوقتية ن الشخص واحد بصفتين مختلفتين فإمر على القضاء العدلي ولئن تعلق األشرافرئيس الهيئة الوقتية لإل

ت بشأن دستورية ن المشروع موضوع تحفظاكيد على القول بأأاء جازما في الت بيانا ج2015اي  م12شراف على القضاء العدلي بتاريخ لإل
نيا لمضمونه ومصادقا عليه خير متبابة عن رئيسها ويكون هكذا هذا األحد أعضاء الهيئة بالنيعديد الفصول وتم إمضاء البيان من طرف أ

  .على للقضاءن المتعلق بالمجلس األشروع القانوسلم تنحيه عن المشاركة في النظر في الطعن في مومن األ
نه تحدث بمقتضى  أ2013 ماي 2 المؤرخ في 2013لسنة  13ساسي عدد ل والثاني والخامس من القانون األووحيث ورد بالفصول األ
اة من تسمية وترقية ونقلة قضول لمحكمة التعقيب تنظر في المسار المهني لل للقضاء العدلي يرأسها الرئيس األهذا القانون الهيئة الوقتية

  .وتأديب
ن تقدم من تلقاء ن المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصالح منظومة القضاء العدلي ولها أوتبدي رأيا استشاريا في مشاريع القواني

  .ن شأنه تطوير العمل القضائينفسها االقتراحات والتوصيات  التي تراها مالئمة في كل ما م

شهر الثالثة ي التأسيسي بقانون أساسي خالل األنه يحدث المجلس الوطن من الدستور في فقرته السابعة أ148صل وحيث تضمن الف
  :  التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتكون من

  رئيسا  : ول لمحكمة التعقيب  الرئيس األ-
  ضوا ع: ول للمحكمة اإلدارية  الرئيس األ-
  عضوا : لمحاسبات  الرئيس األول لدائرة ا-

  ....."ثالثة  أعضاء من ذوي االختصاص القانوني 

شراف على القضاء العدلي مهمتها حتى استكمال تركيبة مجلس ء بالفقرة الثامنة من هذا الفصل أنه تواصل الهيئة الوقتية لإلكما جا
  .القضاء العدلي

 تم بمقتضاه تكوين هيئة قضائية وقتية 2014فريل  أ18 بتاريخ 2014 لسنة 14سيا عدد ساانونا أعال المجلس التأسيسي قصدر فوحيث أ
  . من الدستور148حكام الفقرة السابعة من الفصل  النحو المذكور طبقا لما اقتضته أتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتركب على

س ول لمحكمة التعقيب هو رئيينة من أمره ولم يكن خافيا عنه أن الرئيس األبكان على  ن واضع الدستوروحيث يبدو بادي الوضوح أ
  .نه عينه في اآلن ذاته رئيسا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أالالهيئة الوقتية للقضاء العدلي إ

صفته تلك الجمع بين هاتين المهمتين  بألول لمحكمة التعقيبن إرساء هذا التوجه الدستوري وتكريسه المخول للرئيس اوحيث أ
قر قرينة دستورية في حياد هذا المذكورتين يندرج في مجال مشموالت سيادة السلطة التأسيسية المنظمة لعمل الهيئات الدستورية وي

 الممارسين لمهامهم شخاصلدستورية وذوات األعماال لمبدأ وجوب التفرقة والفصل واالستقاللية بين صالحيات الهيئات ااألخير ونزاهته أ
   .صلب هذه الهيئات

ول لمحكمة التعقيب متبنيا لمضمون البيان الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء ج به بشأن وجوب اعتبار الرئيس األن الدفع المحتوحيث أ
 2015 ماي 12بتاريخ على للقضاء والموقع من الناطقة الرسمية لها المتعلقة بمشروع قانون المجلس األالعدلي بخصوص المالحظات 

ي وجه من الوجوه من سالمة حياد رئيس ى هيئة القضاء العدلي وال ينال بأيعني سو ن هذا البيان القر لما يشهد له باالعتبار ضرورة أيفت
ه سلوكا من شأنه  الحجة على توخيليه سيما ولم تنهضرية مشاريع القوانين ونزاهته في أداء المهمة الموكولة إالهيئة الوقتية لمراقبة دستو

  .ن يدحض  قرينة حياده باعتبار أنه ال ينسب لساكت قولأ

  .ساس هذا المطعن عديم جدية فتعين ردهفأضحى على هذا األ
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  2014فريل  أ18 المؤرخ في 14من القانون عدد  19 و18حكام الفصلين وذ من خرق أعن الطعن المأخ .2

 من القانون المذكور نص أن الهيئة 18هذا ردا على عريضة الطعن أن الفصل ليهم طالع شعب المشار إعضاء مجلس نواب الحيث دفع أ
قل في حين أن عريضة الطعن في دستورية  على طلب من ثالثين نائبا على األالوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانون تتعهد بالنظر بناء

 نائبا 28 لم تتضمن سوى إمضاء 2015 ماي 22لهيئة بتاريخ على للقضاء المضمنة بمكتب ضبط  اشروع القانون المتعلق بالمجلس األم
السيد المنجي الرحوي لى نائبي الشعب  لعريضة الطعن وثيقتان منسوبتان إنه ولئن كان من بين الوثائق المرافقةمن نواب الشعب  باعتبار أ

ذ كانا في مهمة نيابية خارج اب الجمهورية إ يكونا موجودين بتر فانهما لم2015 ماي 22والسيدة ريم محجوب المصمودي مؤرختان في 
  .مضى القائمة ال على ورقة مستقلةزمن تقديم العريضة المضيا مع من أالوطن ولو كانا موجودين بتراب الجمهورية 

قدمة ممضاة من ن العريضة المالدعوى من طرف من يرفعها في حين أمضاء عريضة  من نفس القانون وجوب إ19ى الفصل كما اقتض
لى النائبة رفوقة بورقتين ممضاتين منسوبتين إن عريضة الطعن جاءت مصفته ممثال للنواب الطاعنين كما أيمن العلوي بف النائب السيد أطر

لى ما تقي إلى عريضة الطعن وأن  هذا  االنضمام ال ير المنجي الرحوي تتضمن انضمامهما إالسيدة ريم محجوب المصمودي والنائب السيد
ة مستقلة مخالف لهذا الفصل فضال أن الجدول  من وجوب االمضاء على العريضة من قبل من يرفعها وأن االمضاء بورق19أوجبه الفصل 
  قد وقع تضمينه بمكتب ضبط 16/2015 ساسي عددتولوا الطعن في مشروع القانون األ من نواب الشعب الذين 28سماء المضمنة به أ

الثة وعشرين دقيقة بعد الزوال وقد ورد من بين أسماء الطاعنين اسم نائب الشعب السيد توفيق  على الساعة الث2015 ماي 22الهيئة يوم 
 من عريضة الطعن وتراجع بذلك في مضائهفس التاريخ والتوقيت تولى هذا األخير تقديم مطلب في سحب إبن علي بن البشير الجملي وفي ن

  .مضائهإ

 نائبا فقط بما يجعل 29ن الطاعنين ال يتعدى ة من النائبين المذكورين ممكنا فإريضلى العاعتبار االنضمام إوأصبح بذلك على فرض 
  .الطعن غير مقبول

نه تنظر الهيئة في دستورية مشاريع  أ2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014 لسنة 14 عدد  من القانون18/19وحيث اقتضى الفصالن 
يام من تاريخ كومة أو ثالثين نائبا على األقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أ الحو رئيسس الجمهورية أالقوانين بناء على طلب من رئي

  .حكامهانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أمصادقة المجلس على مشروع الق

وممضاة  ل وصل وتكون وجوبا معللةكما ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقاب
  .و رسومل من يرفعها وتعفى من كل معاليم أمن قب

و الطالبين لف كما يتضمن المطلب صفة الطالب أويتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الم
  .وإمضاءاتهم

مام قبه واسم ولقب من يمثلهم أمنهم ولسم كل واحد جوبا إكثر يتضمن المطلب و رفع الطعن من قبل ثالثين نائبا أو أوفي صورة
  .الهيئة

 على الساعة 2015 ماي 22وحيث تحصل من مراجعة محتويات ملف الطعن تضمنه فعال لعريضة كتابية مضمنة بكتابة الهيئة بتاريخ 
للقضاء والمصادق على  المتعلق بالمجلس األ2015 /16ساسي عدد ي الطعن بعدم دستورية القانون األالثالثة وعشرين دقيقة بعد الزوال ف

ة من طرفهم  معللة ومدرجا بها اسم ولقب ثمانية وعشرين نائبا لنواب الشعب وممضا2015 ماي 15عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 
 على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة صادران عن 2015 ماي 22مام الهيئة كما ورد بالملف كتبان مضمنان بتاريخ واسم ولقب من يمثلهم أ

الطعن في عدم نائبين بمجلس النواب السيد منجي الرحوي والسيدة ريم محجوب المصمودي تضمنا التنصيص على انضمامهما لعريضة ال
 على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة صادر عن النائب 2015 ماي 22ول مضمن في ي المذكور وكتبان آخران األساسدستورية القانون األ

 السيد  على الساعة الرابعة والنصف صادر عن النائب2015ي  ما22لجملي والثاني مضمن بتاريخ شير االسيد توفيق بن علي بن الب
  .مضائهما من عريضة الطعنيوسف الجويني تضمنا طلب وإعالن سحب إ

 الشكلية جراءات الحال تراعى فيه اإلفي صورةية مشاريع القوانين المطعون فيه ن تقدير صحة تعهد الهيئة لمراقبة دستوروحيث أ
المتعين احترامها في هذا الغرض دون اعتبارها غاية في حد ذاتها بل يتجه مراعاة كون المقصود والمنشود منها وجوب التحقق من توفر 

ادة رالتالي فإن هذه اإلليه وب طعنهم في مشروع القانون المشار إقل من نواب الشعب في توجيهدة المعلنة لثالثين نائبا على األاالرا
و من عدة كتائب ممضاة من العدد الالزم من النواب يجعلها مؤيدة في واقعها المادي وكيانها القانوني ستوحاة سواء من كتب واحد أالم

  .باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة وأن اشتراط أن تكون هذه العريضة واحدة يعتبر من قبيل اشتراط لزوم ما اليلزم
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في مشروع القانون المذكور الصادرين عن اج بكتبي االنضمام لعريضة الطعن حتجعدم صحة االلدفع المتمسك به بشأن ن ا أوحيث
صل ستدالل به ضرورة أن األل االحتجاج واالعتداد به في مجا ال يستقيم االمحجوب المصمودي السيد منجي الرحوي والسيدة ريم النائبين

مر في صدور  بخصوص حصول منازعة المعنيين باأليما وأن الحجة لم تنهضصحة الكتبين ومطابقتهما للقانون ما لم يثبت خالف ذلك س
  .جراءات الطعن الالزمة في هذا الغرضيقم الدليل على قيام من له مصلحة في هذا الدفع بتوخي إالكتبين عنهما ولم 

مع مضائه لي عن إرادته في سحب إفيق بن علي بن البشير الجمحتجاج بسقوط الطعن تبعا لتزامن تعبير النائب السيد تون االوحيث أ
 18ول بموجب الفصل ن المشرع لما خجوز وال يصح التعويل عليه ضرورة أتقديم قائمة الطاعنين في نفس الوقت يوما وساعة ودقيقة ال ي

ا رادة ثالثين نائبفي صيغة شكل جماعي يستوجب اتحاد إإمكانية الطعن في دستورية مشاريع القوانين من القانون األساسي المذكور آنفا 
ع ن توجهه هذا ال يكتسي صبغة النزاوانصهاره في هذا المنحى باعتبار أنسحاب والرجوع في انخراطه على األقل ال يجيز ألي نائب اال
اب نسحاب تأثير جوهري على حق بقية المجموعة في المحافظة على النص والرجوع فيه باعتبار أن لهذا االالشخصي الذي يجوز التخلي عنه

لى وجوب مراقبة احترام مقتضيات رتباطه بالمصلحة العامة الداعية إالمتعين توفره لممارسة طعن يتملك صميمه ويختلج كيانه وثيق ا
  .الدستور وعلويته

  .  يةضحى والحالة ما ذكر الطعن في مشروع القانون المذكور محرزا جميع مقوماته الشكلية مما يجعله متجه القبول من هذه الناحوحيث أ

 صلمن حيث األ 
  
   من الدستور148ن لمقتضيات الفصل عن المطعن المأخوذ من مخالفة إجراءات المصادقة على القانو.1

عرضه على  المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء دون حصول 16/2015 عدد ساسيون وقوع المصادقة على القانون األحيث يعيب الطاعن
 من الدستور والفصل الثاني في 148حكام الفصل  رأيا استشاريا في شأنه تطبيقا أللعدلي حتى تبديشراف على القضاء الهيئة الوقتية لإلا

  .2013 ماي 02 المؤرخ في 2013  لسنة 13فقرته الثانية من القانون  األساسي عدد 

لى حين  العدلي القيام بمهامها إى القضاءشراف عل الهيئة الوقتية لإلنه تواصل من الدستور أ148لثامنة من الفصل حيث اقتضت الفقرة ا
  .استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي

 أن الهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي تبدي 2013 ماي 2 المؤرخ في 13سي عدد ساورد بالفصل الثاني من القانون األوحيث 
  .استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائيرأيا 

موجبه مساس بقواعد النظام و حصل بنه يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون على بطالنه أ من المتواضع عليه فقها وقضاء أنه وحيث أ
  .ساسيةالعام أو بأحكام اإلجراءات األ

كتسي صبغة  ولئن كان يعلى للقضاءساسي المتعلق بالمجلس األانون األبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القوحيث أن إ
  .ساسي له وثيق االرتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائياستشارية فإنه إجراء جوهري وأ

مجلس نواب الشعب دون سواها بحكم حالة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هي اللجنة المختصة بة المعنية بإن الجهوحيث أ
بداء  للهيئة المذكورة االطالع عليه وإيكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه مالمحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذن هذا المشروع أ

  .ملحوظاتها في شأنه

هذا الوجه من الطعن سي يعد خرقا للدستور ويجعل لذلك ساق من وقوع احترام هذا اإلجراء األن التغاضي عن وجوب التحقوحيث أ
  . جه القبولحريا باالعتبار ومت

    من الدستور62حكام الفصل المطعن المستمد من خرق أ عن.2

ون المقدم لها بالبحث نها عوض تناول مشروع القان تعهدها بمبادرة الحكومة إال أحيث ينعى الطاعنون على لجنة التشريع العام
ساسي جديد يخالف  وقامت بصياغة مشروع قانون أبرمتهضافات والتحسينات الالزمة عليه تولت استبعاد المشروع والتمحيص إلدخال اإل

  . من الدستور62تماما المشروع المقدم  لها من الحكومة خالفا لما نص عليه الفصل 

شاريع و بمرحات قوانين من عشرة نواب على األقل أتمارس المبادرة التشريعية بمقت" نه من الدستور أ62وحيث اقتضى الفصل  
و رئيس الحكومة ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين أقوانين من رئيس الجمهورية 

  .المالية

  ". ولوية النظرمشاريع القوانين أول
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يس الحكومة بتاريخ على للقضاء المحال من رئ المتعلق بالمجلس األ16/2015 عدد ساسيتحصل من مراجعة مشروع القانون األوحيث 
لى عام إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع ال إ2015رس  ما12

الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مالحظة االختالف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي 
على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال الصالحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال المجلس والمهام وياكل القضائية بتركيبة اله

دخل تغييرات رورة المالءمة الدستورية فقط بل أو ضات التي تقتضيها موجبات الصياغة ألى مشروع الحكومة التعديالت والتحويرافة إضوإ
لى كنه توجهاتها في إرساء المجلس األعسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وساجوهرية نالت من كيان المقومات األ

  .للقضاء

ن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في والحالة ما ذكر بادي الوضوح أوحيث يبدو 
ء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة ساسي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاانون األمشروع الق

 من الدستور وال جواز ألية جهة 62 المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل
  . نظور الطعن متجه القبولن هذا المكانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى م

  منه114 و102لفصلين ول من مشروع القانون لتوطئة الدستور وااعن المستمدة من مخالفة الفصل األعن المط.3

أن المجلس األعلى للقضاء مؤسسة تضمن في نطاق صالحياتها " حيث نعى العارضون على الفصل األول مخالفته للدستور لما نص 
ن الفصل السلطة وال يضمن وحدتها، والحال أ استقاللية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور، وذلك ألنه يفتت حسن سير القضاء واحترام

لى ذلك عنوان الباب إالتنفيذية والتشريعية كما يشير ية ويميز صالحياتها عن نظيرتيها القضائ الدستور يقر باستقاللية السلطة  من102
   .ةالخامس الذي تطرق للسلطة القضائي

 من الدستور الذي يؤكد ضمان المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء 114وحيث أردف المطعن أن ذات الفصل مخالف للفصل 
  .وإقرار استقالليته وفيه تضييق لسعة مرجع هذه السلطة

حام جهات أخرى حرمة ، ذلك أن الصيغة ال تفيد اقتجاف مع الدستور قول عار عن الصحةن ما يؤاخذ على ذلك الفصل من توحيث أ
بانفراد، وال تثريب حينئذ على هذه الصيغة في مبناها، وال  ليها بموجب الدستورا تمارس هذه الصالحيات الموكولة إصالحياتها، بل تعني أنه

  .وجاهة في نعتها بعدم الدستورية وتعين التصريح برفض هذا الفرع من المطعن

 من 15 و12 من الدستور وخرق الفصلين 112ني من المشروع ألحكام الفصل عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصل الثا.4
   من الدستور لوحدة القول فيها 117 و112ذات المشروع ألحكام الفصلين 

 من الدستور مؤسسين 112حيث تمسك الطاعنون بأن الفصل الثاني من مشروع القانون األساسي المذكور مخالف ألحكام الفصل 
رة هذا الفصل من الدستور وردت مطلقة دون تقييد مما يحملها على استيعاب مفهوم االستقاللية في معناها الواسع طعنهم على أن عبا

 من الدستور لكون مفهوم 112 في نقطته السادسة مخالفا في مجمله لمضمون الفصل 2السياسية منها والوظيفية ويصير بالتالي الفصل 
ستقاللية السياسية دون االستقاللية الوظيفية التي تتنافى والخضوع لسلطة رئاسية فضال عن أن المستقلين الوارد به مقتصرا على اال

المجلس القضائي " بـ  في عالقتهم" المستقّلين من ذوي االختصاص"يفتقد للصلة المفترضة مع معنى " المجال الجبائي أو المحاسبي"
ع إلى النصوص الناظمة لدائرة المحاسبات التي تتنزل اختصاصاتها ضمن المالية ويتأكد ذلك حسب الّطاعنين بالرجو" الذي ينتمون إليه

  .تحصر تدخلهم في المحاسبة الخاصةالعمومية والنصوص المتعلقة بالخبراء المحاسبين التي 

 من 117 و112ام الفصلين  من مشروع القانون األساسي المذكور ألحك15 و12وحيث تمسك الطاعنون كذلك بمخالفة الفصلين 
ويستمد االختصاص معناه من طبيعة المجلس القضائي المعني به " المستقّلين من ذوي االختصاص" إلى 112ذ يشير الفصل الدستور إ

  .كما يلتصق بالتمثيلية المفترضة فيه

ف في المال العام " من الدستور على أن 117 الفصل  وحيث ينصمحكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصر وتقضي في .. .تختص
" حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر األخطاء المتعّلقة به وتساعد على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية

 المتعّلق بتحوير 1988 أوت 18 المؤرخ في 1988 لسنة 108في حين يستنتج حسب الطاعنين مما ورد بالفصل الثاني من القانون عدد 
يعد " لتشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين أن اختصاص الخبير المحاسب يقتصر على حسابيات الشركات دون المالية العمومية إذ ا

خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس تحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير 
  ...".لمؤسسات التي ال يكون مرتبطا معها بعقد شغلحسابيات الشركات وا
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 من الدستور بمقولة 112 من مشروع القانون األساسي المذكور ألحكام الفصل 15 و12وحيث تمسك الطاعنون أيضا بمخالفة الفصلين 
على تطبيق  بة تقوم بالسهرأن الخبراء المحاسبين يخضعون إلى السلطة التأديبية لمجلس يترأسه قاض ويرجعون بالنظر إلى لجنة مراق

  . التزامات االستقالل والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات

بالنقطة السادسة منه " يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون"وحيث ورد بالفصل الثاني من مشروع القانون األساسي المذكور 
 انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي كل شخص ليس له: المستقلون من ذوي االختصاص "

  ". بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه

  : عضوا كما يلي ة عشريتكون مجلس القضاء المالي من خمس"  من مشروع القانون األساسي في فقرته الثالثة أنه 12وحيث ورد بالفصل 
  ذوي االختصاص منتخبون من نظرائهم  كما يلي خمس شخصيات مستقلة من : 

o ؛محاميان اثنان 
o خبيران محاسبان اثنان؛ 
o مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين. 

ة الخبراء المحاسبين بالبالد كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئ... يعد ناخبا " من المشروع 15وحيث جاء بالفصل 
  ".التونسية

يتكون المجلس األعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء " من الدستور 112وحيث نص الفصل 
  .اإلداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة

 قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من ويتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من
  ...".المستقلين من ذوي االختصاص 

وتقضي في ... تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام "من الدستورعلى أن  117وحيث ينص الفصل 
  ".لتصرف وتزجر األخطاء المتعّلقة به وتساعد على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانيةحسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق ا

وحيث خالفا لما تمسك به الطاعنون فإن المجال الجبائي والمالي له ارتباط وثيق الصلة باختصاص محكمة المحاسبات وبتدخل الخبراء 
 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات 1968 مارس 8 المؤرخ في 1968لسنة  8الفصل الثالث من القانون عدد  فقد نص. المحاسبين

تختص دائرة " على أن 2008 جانفي 29 المؤرخ في 2008 لسنة 3والمنقح والمتمم بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون األساسي عدد 
  :المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف 

 ؛لدولةاة التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومي )1
المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم  الدولة أو الجماعات  )2

 ".المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة
من هذا الفصل تخضع إلى رقابة محكمة المحاسبات بالرغم من كونها ال تخضع إلى قواعد ) 2 ـيها بوبذلك فإن الهياكل المنصوص عل

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 112المحاسبة العمومية بل ينطبق عليها نظام المحاسبة للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 
  .  والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات1996

 والمتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9 ذلك فإن القانون عدد وحيث فضال عن
تخضع حسابات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية " على أن 13العمومية مثلما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة نص في فصله 

 حسب شروط عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسيةيا إلى مراجعة يجريها والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كل
  ". وطرق تضبط بمقتضى أمر

وحيث أضحى بهذا المنظور الطعن في الفصل الثاني في نقطته السادسة من مشروع القانون األساسي المنتقد غير مؤسس على اعتبارات 
  . من الدستور من هذه الناحية117 و112لمضمون الفصلين صحيحة واتجه بالتالي رفضه لعدم مخالفته 

ن رئاسة قاض لمجلس التأديب الذي يرجع له بالنظر الخبير المحاسب والتركيبة المختلطة لهذا المجلس وحيث، من جهة أخرى، فإ 
راقبو الحسابات هي من قبيل الضمانات وإحداث لجنة مراقبة تقوم بالسهر على تطبيق التزامات االستقالل والعناية المهنية التي يتحملها م

الرامية إلى تحقيق سالمة اإلجراءات في المادة التأديبية من حيث نزاهة القائمين عليها وكفاءتهم وحيادهم وإلى حمل الخبراء المحاسبين 
من شأنها بالتالي أن تخل بشرط على التقيد باالستقاللية وعلى بذل العناية المهنية الالزمة عند إنجاز المهام المنوطة بعهدتهم وليس 

 من المشروع في غير محله كذلك واتجه 15 و12 من الدستور وبات المطعن حينئذ في الفصلين 112االستقاللية المنصوص عليه بالفصل 
  .بالتالي رفضه
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 114حكام الفصول  أل16/2015لفصل الثالث من مشروع القانون األساسي عدد عن المطعن المأخوذ من مخالفة ا. 5
   من الدستور 102و 113و

 من الدستور بمقولة أن القسم الوارد به مبتور عن الحلف 114 و113 و102حيث تمسك الطاعنون بخرق الفصل الثالث للفصول 
بااللتزام بالعمل على حسن سير القضاء واحترام أحكام الدستور والقانون والعمل بكل استقاللية، وغير منسجم مع االستقالل اإلداري 

  .المالي و التسيير الذاتيو

عتبارها تستوعب جميع المعاني ان الصياغة الوارد بها نص اليمين ضمن الفصل الثالث من المشروع للقانون اليشوبها أي نقص بوحيث أ
ر وحماية قامة العدل وسيادة الدستوإلى بيان استقاللية السلطة القضائية التي تضمن إوالمقاصد المحددة بموجب الدستور والتي تهدف 

  .الحقوق والحريات ويتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن

   من الدستور112عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل الرابع من مشروع القانون ألحكام الفصل .6

 المخولة ضبط المنح واالمتيازاتليه تها بخصوص تحديد الهيكل الموكول إ المذكور عدم دق4حكام الفصل حيث ينعى الطاعنون على أ
  . صن يسند هذا االختصاص للجلسة العامة باعتبارها الهيكل الجامع بالنظر للطبيعة الترتيبية لهذا االختصاألعضائه وكان من األولى أ

لس القضاء ربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجيتكون المجلس األعلى للقضاء من أ"نه  من الدستور أ112وحيث نص الفصل 
  ".، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثةلس القضاء الماليداري، ومجاإل

  . حكام الميزانيةسة العامة تضبط المنح المسداة لألعضاء في إطار أن الجللقانون  في مطته الثانية أع اور من مش43وحيث ورد بالفصل 

نف غموض في خرى المجلس من شأنه أن يكتأختلفين شمل تارة الجلسة العامة ون استعمال مصطلحين مأوحيث يبدو بادي الوضوح 
ليها ضبط هذه المنح وهو ما يتعارض مع المبدأ القائل بوجوب وضوح النص القانوني ويجعل للطعن من هذه تحديد الجهة الموكول إ

  . الناحية من الجدية ما يجعله حريا باالعتماد

   من الدستور131 و113 من المشروع للفصلين 5لفصل عن المطعن المتعلق بمخالفة ا.7

، ذلك أن مقر المجلس  من الدستور131 و 113فة الفصلين حيث نعى الطاعنون على الفصل الخامس من مشروع القانون األساسي مخال
زاما نه يمكنه أن يعقد جلسات بأية جهة من جهات الجمهورية، وكان ل حسب صيغة الفصل، لتضيف بعد ذلك أاألعلى للقضاء بتونس العاصمة

  . من الدستور51توافقا مع الفصل " مكان آخر من تراب الجمهورية"ل هذه الصيغة بصيغة استبدا

وحيث إن الفصل المطعون في عدم دستوريته واضح الداللة في بيان المكان الذي يركز فيه المجلس األعلى للقضاء وواضح االنسجام مع 
ركيب اللغوي دل بكل وفاء على المدلول منه، فال يقصد منه الجهة على الدستور إذ لم يتعارض معه في هذه الناحية، زد على ذلك أن الت

 من الدستور بمعناها المتصل بالالمركزية، فالداللة منصرفة لغة ألي مكان من تراب الجمهورية خارج عن المقر بتونس، 131معنى الفصل 
  .ي رفض المطعنوال ضير من الناحية الدستورية فيما اعتمده من مبنى ومصطلحات وتعين بالتال

  من الدستور49 و41 من مشروع القانون ألحكام الفصلين 6عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل .8
 المذكور أوجب التصريح بممتلكات أعضاء المجلس وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر، تعزيزا لمبدأ 6ن الفصل حيث ينعى الطاعنون أ
فقدان العضوية بل اقتصر  ال يذهب به إلى منتهاه ضرورة أنه لم يرتب على عدم التصريح ر، إال أنه من الدستو130الشفافية الوارد بالفصل 

  .على تجميد المباشرة الغير

ن الفصل المطعون فيه يحمي الشفافية لما عطل المباشرة  كجزاء عن عدم التصريح، حتى وإن يث خالفا لما تمسك به الطاعنون فإوح
  . من الدستور وذلك على خالف ما ذهب إليه المطعن وتعين رده130يه تبعا لذلك انسجام مع أحكام الفصل أبقى على صفة العضوية، وف

   من الدستور114 و102عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصل السابع من المشروع ألحكام الفصلين .9

ال يمكن الجمع بين عضوية المجلس " أنه 2015 -  16ساسي عدد لفصل السابع من مشروع القانون األنه ورد باحيث يأخذ الطاعنون أ
  :و دونه ة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أوالوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصف

  عضوية الحكومة -

  عضوية مجلس نواب الشعب -

  عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة -

  عضوية الهيئات الدستورية المستقلة -

  ."و المنظمات غير الحكوميةت الدولية الحكومية أ لدى المنظماوظيفة -
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  .وأن حاالت التنافي بين عضوية المجلس وغيره من الوظائف والمناصب مذكورة على وجه الحصر

، وموجبات الفصل ..."القضاء سلطة مستقلة " من الدستور من أن 102وحيث يتنزل الفصل السابع المذكور ضمن موجبات الفصل 
  ...".يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقالله" أنه  من الدستور من114

مكانية بة تفسح في قراءة عكسية المجال إلالمنتخى عضوية مجالس الجماعات المحلية لفس الفصل في مطته الثالثة إشارة نوحيث أن إ
  .عضوية أعضاء النيابات الخصوصية

ئاسة الجمهورية، كما يغفل العضوية بإدارة الشركات والمؤسسات والمنشآت العمومية وقد أغفل نفس الفصل الوظيفة لدى مؤسسة ر
فيغدو بذلك . دارة الهياكل الرياضية بالنسبة للقضاة والمحامين والخبراء المحاسبينن والخبراء المحاسبين والعضوية بإبالنسبة للمحامي

  . من الدستور114 والفصل 102حكام الفصل ا أل مخالف2015-16لفصل السابع من مشروع القانون األساسي عدد ا

وفر فيهم شروط شخاص ال تتبإمكانية السماح بعضوية المجلس ألن القائمة الواردة بالفصل السابع من مشروع القانون ال توحي وحيث أ
  . من الدستور114 و102االستقاللية التي أوجبتها أحكام الفصلين 

ألنظمة األساسية شخاص ال تتوفر فيهم شروط االستقاللية والحياد بحكم مناصبهم وا أوحيث أن إمكانية عضوية المجلس من قبل
و طبيعة وظائفهم وغير المنصوص عليهم بالقائمة يجعلهم بالضرورة غير مؤهلين  بعضوية المجلس ولو لم يرد ذكرهم المنطبقة عليهم أ

  .بصفة صريحة ضمن هذه القائمة، واتجه على هذا األساس رفـض المطعن

   ألحكام الدستور 16/2015ساسي عدد  من مشروع القانون األ10فة الفصل عن المطعن المستمد من مخال.10
حيث ينعى الطاعنون على الفصل العاشر من القانون المذكور اعتبار وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري عضوا من القضاة 

ن المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم  من الدستور أ110ورد بالفصل نه  أالمعينين بصفتهم بمجلس القضاء العدلي والحال
ساسي لقضاتها وال مجال الستيعابه في مجال القضاء راءات المتبعة أمامها والنظام األالعسكرية ويضبط القانون تركيبتها وتنظيمها واإلج

  . من الدستور115 و112يقا للفصلين العدلي تطب

الرئيس : ة وهم نه يتكون مجلس القضاء العدلي من أربعة قضاة معينين بالصف من مشروع القانون المذكور أ10صل وحيث تضمن الف
  . ول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس المحكمة العقاريةاأل

على للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء كون المجلس األ من الدستور أنه يت112حيث اقتضى الفصل و
يتكون القضاء " نه  من نفس الدستور أ115 ورد بالفصل كما"عامة للمجالس القضائية الثالثة اإلداري ومجلس القضاء المالي والجلسة ال

  ."...ولى  ومحاكم درجة ثانية ومحاكم درجة أالعدلي من محكمة تعقيب

 لى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل من مشروع القانون المذكور أنه إ76صل وحيث جاء بالف
 من هذا 10ن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه بالفصل  من الدستور وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين فإ149

  .لة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكريالقانون يضم وكيل الدو

على للقضاء العدلي حين تنقيح ء العسكري عضوا بصفته بالمجلس األن التنصيص على كون وكيل الدولة العام مدير القضا أوحيث
ستور ال يغير من واقع األمر شيئا باعتبار أنه ال متسع بأي حال  من الد149القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 

يواء القضاء العسكري في مجال القضاء العدلي وأن إقحام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري فيه يعتبر حشرا له فيما ال يتجانس إل
  .لمتعلقة بالتنظيم القضائي موجبا لقبول هذا المطعنمع طبيعته وتطويحا له عن بيئته مخالفا لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور ا

   مجتمعة من مشروع القانون ألحكام الدستور لوحدة القول فيها 12 و11و10عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصول .11

 من الدستور 21صل حيث يعيب الطاعنون جعل تركيبة المجالس القضائية متماثلة عدديا في المجالس الثالثة باعتبار أنه ولئن نص الف
على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، فإن مبدأ المساواة كما هو متوافق 

اواة بين ن تكون هناك مسد بالمساواة داخل الصنف والمعنى أنه ال يمكن أنه يتحد يقوم على المساواة الحسابية بل أعليه فقها وقضاء ال
  .و متناسبةضعيات غير متساوية وغير متكافئة أو

ربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي  من الدستور أنه يتكون المجلس األعلى للقضاء من أ112الفصل ولى من وحيث اقتضت الفقرة األ
  .والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثةاء اإلداري ومجلس القضاء المالي ومجلس القض

على للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقالله وتقترح الجلسة  من نفس الدستور أنه يضمن المجلس األ114 ورد بالفصل وحيث
العامة للمجالس القضائية الثالثة اإلصالحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا ويبت 

  .في المسار المهني للقضاة وفي التأديبكل من  المجالس الثالثة 
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فقد ليه ني وفي التأديب للقضاة المنتمين إنه ولئن خص المشرع الدستوري كال من المجالس الثالثة بالبت في المسار المهوحيث يتجلى أ
لى أن كل عضو من ا بالنظر إبتها عددا متماثال بينهإطارا موحدا جامعا لها مراعيا في تركيأحدث في اآلن ذاته المجلس األعلى للقضاء 

  .أصنافه ويحرص على ضمان حسن سيره واحترام استقالله لهذا المجلس يمثل القضاء بجميع األعضاء

  . تثريب على هذا التوجه في  مخالفة الدستور وهو ما يجعل الطعن فيه متعين الرد من هذه الناحية وال

   منه 21صل عن المطعن المأخوذ من مخالفة توطئة الدستور والف.12

الحقوق والواجبات وهم سواء أمام لمواطنين والمواطنات متساوون في  من الدستور اقتضى أن ا21حيث دفع الطاعنون أن الفصل 
    .القانون من غير تمييز

إلداري امر بالنسبة لمجلس القضاء  خالفا لما هو عليه األ نهالعاشر والحادي عشر والثاني عشر أنه يستخلص من مجموع الفصول وأ
د فارق  بعدالمجالس الثالثةا أنه تم تمثيل المحامين في مجلس القضاء العدلي كموالمالي لم يتم تمثيل األساتذة الجامعيين في تركيبة 

ين من محامين جماع الفقهاء من فرعين القضاء ومساعدي القضاء الممثلر له وأن منظومة العدالة تتركب بإمبرمقارنة ببقية األصناف ال 
  .شهاد وخبراء ومترجمين ومؤتمنين عدليين ومصفين وأمناء فلسة يتجه التعامل معهم على قدم المساواةول تنفيذ وعدول إوعد

وحيث يأخذ الطاعنون كذلك على مشروع القانون عدم التوازن بين المجالس القضائية الثالثة في تركيبتها ذلك أنه تم تمثيل النيابة 
اء العدلي ومايقابلها على مستوى القضاء المالي ممثلة في خطة مندوب الحكومة العام فيه في حين لم العمومية على مستوى مجلس القض
  .داريلس القضاء اإليتم تمثيل ما يقابل هذه الخطة بمج

يد  من مشروع القانون األساسي غير متناسقين فيما بينهما من حيث المعيار المعتمد لتحد12 و11وحيث فضال عن ذلك فإن الفصلين 
 االستناد إلى معيار األقدمية في الخطة بالنسبة إلى مجلس القضاء اإلداري بخصوص 11ففي حين تم بالفصل . القضاة المعينين بالصفة

 االستناد 12دارية االبتدائية تم بالفصل  أو االستشارية ورئيس المحكمة اإلرئيس المحكمة اإلدارية االستئنافية ورئيس الدائرة التعقيبية
  .قدمية في الرتبة بخصوص رئيس غرفةمجلس القضاء المالي إلى معيار األبة إلى بالنس

ن هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة ربعة هياكل ويتركب كل هيكل م يتكون المجلس األعلى للقضاء من أنه أ112 اقتضى الفصل وحيث
  .القضاة من المستقلين من ذوي االختصاصغلبهم من قضاة منتخبين وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير أ

ذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على نصوص القانونية القاعدة القائلة أنه إّال يغيب عن الذهن في مجال تأويل الوحيث ينبغي أ
  . إطالقها

د أعضاء الثلث من غير نه تم االقتصار في تحديمن مشروع القانون المطعون فيه أ  12 و11 و10وحيث يستوضح بالرجوع للفصول 
  .التعليم العالي وخبراء محاسبينن وعدل تنفيذ ومدرسين باحثين في القضاة على المحامي

رهم كان ثابتا في مجلس القضاء ساتذة الجامعيين من تركيبة مجلس القضاء العدلي في حين أن حضووحيث تبين أنه تم استبعاد األ
  .داري والمالياإل

على للقضاء بالنسبة للثلث من ن المخول لهم العضوية بالمجلس األشخاص المذكوريقع توخيه في تحديد األالمنحى الوان هذا وحيث أ
خذ صياغة التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أغير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي االختصاص يعتبر من قبيل 

  .ساس الطعن بعدم دستورية هذا التوجه متجه القبول من هذه الناحيةا األى على هذضحوري في هذا المجال على إطالقها وأالنص الدست

   من الدستور102 من مشروع القانون لمقتضيات الفصل 12 و11 و10عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصول .13

لة بتجنب مخاطر تضارب حيث تمسك الطاعنون بأن التنصيص على عضوية المحامين بالمجلس األعلى للقضاء دون إيجاد اآلليات الكفي
  . من الدستور102المصالح كاشتراط التفرغ من شأنه المساس باستقالل السلطة القضائية المكرس بالفصل 

القانون ة العدل، وعلوية الدستور وسيادة القضاء سلطة مستقلة تضمن إقام" من الدستور على أن 102 الفصل وحيث نصت مقتضيات
  ".وحماية الحقوق والحريات

يتركب في "  من الدستور على أن كل هيكل من األربعة هياكل المكونة للمجلس األعلى للقضاء112وحيث نصت كذلك مقتضيات الفصل 
ختصاص على أن من المستقلين من ذوي االفي الثلث المتبقى من غير القضاة و. ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة

  . الهياكل من المنتخبين ويباشر األعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنواتهأعضاء هذتكون أغلبية 

وحيث يستشف من هذه األحكام أّنها لم تمنع الجمع بين عضوية المجلس وبين مواصلة المحامين وغيرهم من األعضاء بالمجلس 
المجلس ال يعتبر شرطا من الشروط التي تفتح مناط التأهل لعضوية  هذه األحكام أن التفرغ لعضوية من مؤديمهامهم األصلية مما يفهم ل

  .المجلس
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وحيث باإلضافة إلى ذلك فإن عدم التفرغ ال يجب أن يكون مدخال لحرمان أي عضو من مباشرة مهامه داخل المجلس باعتبار أن الجمع 
و ليس من شأنه المس بنزاهته وحياده وال يخشى منه خطر المنتمي إليها العضبيـن الوظيفة أو المهنة األصلية بين العضوية بالمجلس و

تلك رفض هذا المطعن  من الدستور وتعين والحالة 102ل السلطة القضائية المنصوص عليها بالفص المصالح أو النيل من استقاللية تضارب
  .لعدم وجاهته من هذه الناحية

  األساسي ألحكام الدستور في أكثر من وجه من مشروع القانون 17عن المطاعن المستمدة من خرق الفصل .14
 لعن الوجه األو    

 من الدستور بمقولة إن إجازة ضبط الشروط 49 و34 من مشروع القانون مخالفته للفصلين 17حيث عاب الطاعنون على الفصل 
لدستور فاشتراط أّال يكون قد صدرت القانونية للترشح لعضوية المجلس األعلى للقضاء مشروط باحترام مقتضيات الفصلين المذكورين من ا

في حق المترشح عقوبة تأديبية يؤول إلى استيعاب حاالت صدور عقوبة تأديبية تم إلغاؤها بحكم قضائي أو تم حذفها من سجّل المعني 
ق والحريات وموجباتها باألمر بموجب القانون وهو ما يصيره شرطا تضييقيا كما يفرض حاالت التناسب بين الضوابط المتعّلقة بالحقو

  . من الدستور34فيترّتب على ذلك مساس بحق الترشح المكرس بالفصل 

 من مشروع القانون أن اشتراط أّال يكون قد صدر في شأن المترشح حكم جزائي باّت يؤول 17وحيث نعى الطاعنون على نفس الفصل 
دية وهو ما يتعارض من جهة أولى مع الشرط الوارد بالمّطة الثالثة من إلى استيعاب حاالت صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير قص

نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السوابق العدلية من الجرائم القصدية كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية ليمثل بمجمل 
يستوجب أن يحدد القانون هذه الضوابط المتعلقة بالحقوق  من الدستور الذي 49هذه المعاني شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 

  . من الدستور34والحريات وموجباتها ويترتب على ذلك المساس بحق الترشح المكرس بالفصل 

  ".حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون" من الدستور 34وحيث اقتضى الفصل 

يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ال "ر  من الدستو49وحيث نص الفصل 
وال توضع هذه الضوابط إّال لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات األمن العام . ينال من جوهرها

  ". العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتهاأو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب

  : يشترط لعضوية المجلس من مشروع القانون األساسي 17صل وحيث ورد بالف
 يكون صدرت في حقه عقوبة تأديبيةأّال ، 
 أّال يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات. 

 صدرت في حق المترشح عقوبة تأديبية ال يتضمن ما يفيد مخالفة هذا وحيث خالفا لما تمسك به الطاعنون فإن اشتراط أّال يكون
 من الدستور بل إنه جاء متناغما معه ومتماشيا مع مقتضيات أخالقيات المهنة بالنسبة إلى عموم القضاة وهو 34الشرط ألحكام الفصل 

  . لمطعن غير جدي من هذه الناحية واتجه رده من الدستور وبالتالي بات ا49شرط ال يخل بمبدأ التناسب المنصوص عليه بالفصل 

أما من حيث اشتراط  أّال يكون قد صدر في شأن المترشح لعضوية المجلس حكم جزائي بات فهو شرط تضييقي يؤول مثلما تمسك به 
ط الوارد بالمّطة الطاعنون إلى استيعاب حاالت صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير قصدية وهو ما يتعارض من جهة أولى مع الشر

. الثالثة من نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السوابق العدلية من الجرائم القصدية كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية
لسابع عشر وبذلك يكون الشرط مخالفا لمبدأ التناسب مما يجعل المطعن في محله في فرعه الثاني واتجه تبعا لذلك التصريح بخرق الفصل ا

  . من الدستور49من المشروع في المطة األخيرة من فقرته األولى للفصل 

  عن الوجه الثاني  
ستقالة المترشح من عضوية تراط قبول الترشح لعضوية المجلس ا من المشروع من اش17حيث اعتبر الطاعنون أن ما ورد بالفصل 

 يخالف من جهة حقوق االنتخاب  أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنيةحـدى الجمعياتإالمكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة ب
 31 و34قتراع والترشح وحرية الرأي والفكر والتعبير وحرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات المضمونة دستورا بمقتضى الفصول واال

  . من الدستور49خالف لضوابط الفصل قي المي من الدستور ويعد من جهة أخرى بمثابة الشرط التضي35و
يعد ستقالة من الهياكل المذكورة آنفا الينال من الحقوق التي كرسها الدستور باعتباره انتهى إليه الطاعنون فإن شرط االوحيث خالفا لما 

شخص حتى يكون جديرا للقيام راد الترشح لعضوية المجلس باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شرطا عاما مستوجبا في كل من أ
لى ياتي أو نقابي أو مهني قد يؤول إبالدور المناط بعهدته وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس نزاهته وحياده وتجعله رهين انتماء جمع

  .الدفاع عن مصالح ضيقة تتنافى أحيانا مع دور المجلس كضامن لحسن سير القضاء واستقاللية السلطة القضائية
  .والحالة تلك رفض هذا المطعن لعدم وجاهتهن وحيث يتعي
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   من الدستور112الثانية من الفصل  للفقرة 17لمتعلق بمخالفة الفصل عن المطعن ا.15
ستقاللية بالنسبة إلى المترشحين لعضوية انون لم يتضمن تنصيصا على شرط اال من مشروع الق17حيث يرى الطاعنون أن الفصل 

  .المجلس
 المطعون في دستوريته على المترشح لعضوية المجلس أن تتوفر فيه النزاهة والكفاءة والحياد وهي خصال 17وحيث اشترط الفصل 

 من مشروع القانون على 12و 11 و10ستقاللية فضال عن أّنه سبق التنصيص ضمن أحكام الفصول متداول على االتدل حسب معناها ال
 حتى ال يكون من قبيل 17 من ذكره مرة أخرى صلب الفصل اص وال فائدة حينئذلية بالنسبة للشخصيات من ذوي االختصستقالشرط اال

  .التكرار الذي ال منفعة فيه وال ضرورة تقتضيه فال يؤبه له وال يعبأ به في مجال االحتجاج واالستدالل به
  .وحيث إن هذا المطعن تعوزه وجاهة الجدية وتعين رفضه

   من الدستور 27 و34 للفصلين 16/2015ساسي عدد ن مشروع القانون األ م17رق الفصل عن المطعن المتعلق بخ.16 

ن يقدم تصريحا أنه على كل مترشح لعضوية المجلس أ"  من مشروع القانون المذكور 17حيث يعيب الطاعنون على تنصيص الفصل 
  . من الدستور34 و 27ين حكام الفصلأنه مخالف أل"أنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي على الشرف ب

في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته "  من الدستور أن 27وحيث اقتضى الفصل 
  ".أطوار التتبع والمحاكمة 

وتعمل الدولة على ضمان  ونحقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القان" من الدستور أن 34وحيث نص الفصل 
  ."يلية المرأة في المجالس المنتخبةتمث

على للقضاء راغب في الترشح لعضوية المجلس األدالء على كل وحيث أن النتيجة التي انتهى إليها المشرع بشأن اشتراط وجوب اإل
نه لم يقع يل اشتراط لزوم ما ال يلزم فضال أقبداري أو سياسي تعتبر من  لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إبتصريح على الشرف في كونه

ــن جهة مع  ن هذا المنهج الذي انتهجـه المشرع يتنافى مالتصريح بعدم تعلقها بالمعنى باألمر فإتحديد معنى هذه الشبهة وداللتها المطلوب 
خرى مع القرينة الدستورية تجافى من ناحية أيثبت خالف ذلك وين األصل في كل إنسان االستقامة وسالمة النية حتى القاعدة القائلة بــأ

دانته ويكون كذلك قد نال من حق االنتخاب بالتضييق  إلى أن تثبت إالدستور المتضمنة أن المتهم بريء من 27المنصوص عليها بالفصل 
 بهذا قوق والحريات المضمونةمتعلقة بالحن القانون يحدد الضوابط ال القائلة أ49 بذلك مقتضيات الفصل فيه بالمساس من جوهره مخالفا

  .الدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها

  .وحيث أضحى لذلك هذا الفرع من الطعن حريا باالعتبار ومتجه القبول

   من الدستور126 من المشروع مبدأ شفافية االنتخابات المنصوص عليه بالفصل 25عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل .17

نتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا دون اشتراط أن روع االكتفاء باشتراط أن يكون اال من المش25على الفصل حيث يعيب الطاعنون 
نتخابي عتماد مالحظين في كامل المسار االقتراع واتيار ممثلين لهم لحضور عمليات االيكون شفافا كالسهو عن تمكين المترشحين من اخ

  .لعضوية المجلس
تخابات أعضاء المجلس تنظيم انتتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  من مشروع القانون على أن 13وحيث نصت أحكام الفصل 

  .دارتها واإلشراف عليهاالمنتخبين وإ

  .نتخابي ونزاهته وشفافيتهور أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تضمن سالمة المسار اال من الدست126وحيث اقتضت أحكام الفصل 

دارتها واإلشراف عليها كامل مراحل العملية االنتخابية وإختيار المشرع هذه الهيئة الدستورية المستقلة لتتولى مهمة تنظيم  اوحيث أن

 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012  لسنة23ساسي عدد ضرورية وفق ما يقتضيه القانون األهو دليل واضح على إكساء االنتخابات بالشفافية ال
 1 المؤرخ في 2013 لسنة 44تمامه بمقتضى القانون األساسي عدد لة لالنتخابات كما تم  تنقيحه وإئة العليا المستقالمتعلق بالهي 2012
  .2013 ديسمبر 28 المؤرخ في 2013 لسنة 52 والقانون األساسي عدد 2013نوفمبر 

طلوبة على ضفاء الشفافية الميجعلها مؤهلة إلصها بحكم الدستور وحيث إن تمتع الهيئة المذكورة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصا
المشروع وتعين لذلك رفض هذا من  25نتخابية للمجلس دون ضرورة للتنصيص على ذلك صراحة ضمن الفصل كامل مراحل العملية اال

  .المطعن لسالمة الفصل المنتقد من كل خرق للدستور
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   من الدستور46 فقرة أخيرة و39األساسي للفصلين  من مشروع القانون 26عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل .18

قد أفرغه من  من مشروع القانون األساسي أّنه ولئن كان قد نص على التناصف في الترشح فإّنه 26 الطاعنون على الفصل حيث ينعى
 حتى يتم فرض التناصف في الترشحال ترتبط بقائمة بعينها ي يخضع لحرية المترشح باعتبارها نتخاب على األفراد الذكل جدوى العتماده اال

مكانية عدم ترشح العدد الكافي من النساء اء الوارد بذات الفصل والمتعلق بإستثنبين من ينتمي إلى نفس القائمة وإلى نفس البرنامج وأن اال
نتخابات على األفراد مبدأ اال المشرع أن يعتمد فيما يتعلق بقد يعفي عن احترام مبدأ التناصف فيه انحراف بما ورد بالدستور وكان على

  .والمتمثلة في تخصيص حصة أو نسبة معينة للنساء للفوز بها أو بتخصيص عدد معين من المقاعد للنساء" الكوتا " المحاصصة أو 

  ".أن تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة"  من الدستور على 34وحيث نص الفصل 

 من الدستور أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي 46لفصل وحيث اقتضت أحكام ا
  .جميع المجاالت وتسعى إلى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة

ى رهين توفر عناصر وحيث يفهم من صريح عبارة النص الدستوري أن تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة بين المرأة والرجل يبق

موضوعية ومنها التوازن العددي بين الجنسين أو العدد الزوجي للمقاعد، ومن هذا المنطلق لجأ الدستور إلى عبارة السعي ليبرز أن تحقيق 
 لغياب المعطيات لتزام المحمول عليها لتحقيق نتيجة قد يصعب أو يتعذر الوصول إليهاة بذل عناية من الدولة وليس  باالالتناصف يبقى بمثاب

  .الكفيلة بتحقيق هذه المعادلة

 المنتقد ال يخالف أحكام الدستور من هذه الناحية طالما أّنه جاء متناغما مع الغاية التي يرنو إليها 26وحيث في ضوء ذلك فإن الفصل 
  . المذكور أعاله واتجه لذلك رفض هذا المطعن46الفصل 

   منه130 من مشروع القانون األساسي مع أحكام توطئة الدستور والفصل 39 عن المطعن المتعلق بعدم تالؤم الفصل.19

 من المشروع عمومية صيغته وعدم تدقيق مضامينه في اتجاه تحديد الجهة المكلفة والضمانات 39حيث يعيب الطاعنون على الفصل 
فافية والنزاهة والمساءلة كمبادىء دستورية ومع القطع مع الكفيلة بتقدير التحجيرات تقديرا موضوعيا وثابتا مما يتنافي واحترام مبادىء الش

  .الفساد كهدف دستوري مضمن في توطئة الدستور

تخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة ئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اأّنه يحجر على ر"  من المشروع 39وحيث ورد بالفصل 
متناع على هذا ا أن تؤثر على حيادهم ويعرضهم االاالت والوضعيات التي من شأنهكما يجب عليهم التصريح بالح. مباشرة أو غير مباشرة

  ".التصريح إلى المؤاخذة التأديبية

وحيث خالفا لما تمسك به الطاعنون فإن أحكام هذا الفصل جاءت واضحة وال تشوبها أية شائبة في تدعيم مبدأ الشفافية والهدف الذي 
بتوطئة الدستور بخصوص القطع مع الظلم والحيف والفساد وتعزيز  وهي تتناغـم تماما مع ما ورد ادرسمه الدستور في مقاومة الفسـ

ديرية في هذا مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة وال حاجة حينئذ في تدقيق مضامين هذا الفصل باعتبار أن المجلس يتمتع بسلطة تق
ت اإلجرائية والتأديبية التي تعرض إليها مشروع القانون يتخذ المجلس قراراته في ليها وفي ضوء الضماناالمجال حسب الحالة المنظور إ

  .هذا الشأن

  .وحيث يتعين والحالة تلك رفض هذا المطعن لعدم وجاهته

   من الدستور107 و104 من مشروع القانون مع أحكام الفصلين 40عن المطعن المتعلق بعدم تالؤم الفصل .20

 من المشروع خلوه من التنصيص على الضمانات المقررة دستورا ومن التنصيص 40لفقرة األولى من الفصل  الطاعنون على احيث ينعى
  .على وجوب التعليل

 أّنه إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعال قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ 40وحيث نصت أحكام الفقرة األولى من الفصل 
تأديبية فإّنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البت فيما نسب إليه طبق اإلجراءات الخاصة جسيما موجبا للمؤاخذة ال

  ".بذلك الواردة بالنظام الداخلي

حترام كل  ناحية ضرورة اوحيث إن قراءة أحكام هذا الفصل ال تتم بمعزل عن بقية الفصول األخرى من المشروع المتعلقة بالتأديب من
  .إلجراءات المتعلقة برفع الحصانة وتحريك اإلجراءات التأديبية ووجوب تعليل كل القرارات التي تتخذ في هذا الشأنا

  . من الدستور107 و104وحيث يتعين لذلك رفض هذا المطعن لعدم محالفة الفصل المنتقد لمقتضيات الفصلين 
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 من الدستور والمطعن 112 و106 األساسي ألحكام الفصلين  من مشروع القانون42عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل  .21
   من الدستور لوحدة القول فيهما114 و112 و107 و106 من مشروع القانون مع الفصول 43المتعلق بعدم تالؤم الفصل 

ي يتوفر حداث هيكل غير دستورحول إمن المشروع جملة من المآخذ تمحورت بالخصوص  43 و42جه الطاعنون إلى الفصلين حيث و
ختصاصات تقريرية كالترشيح الحصري والتأشير رئيس المجلس األعلى للقضاء الذي أسندت له اعلى اختصاص غير دستوري متمثل في 

  .على قرارات المجالس القضائية الثالثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديب

ولى من ضمن الفقرة األث بذلك هيكال خامسا لم يرد ذكره د أحدوحيث يرى الطاعنون بهذا الخصوص أن مشروع القانون يكون ق
ختصاصات التي أسندها الدستور إلى المجلس األعلى للقضاء هي اختصاصات مستندة ن الدستور عالوة على ذلك فإن اال م112الفصل 

 جامعا يجسد وحدة  للقضاء باعتبارها هيكالبطبيعتها إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة دون سواها من هياكل المجلس األعلى
ستقالله ة بضمان حسن سير القضاء واحترام اختصاصات المتعلقتالؤما مع منطوق الدستور وروحه كإسنادها اال للقضاء المجلس األعلى

كز الدراسات القانونية دون غيرها من الجهات األخرى كاإلشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم واإلشراف على المحاكم وعلى مر
  .عداد التقرير السنوي ومناقشتهدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية وإوديوان وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع الت

 منه إلى وحيث يتبين من قراءة الباب الثالث من المشروع والمتعلق باختصاصات المجلس األعلى للقضاء أّنه وقع تخصيص القسم األول
  .صالحيات رئيس المجلس والقسم الثاني منه إلى صالحيات الجلسة العامة والقسم الثالث منه إلى صالحيات المجالس القضائية الثالثة

  .وحيث شاب فعال هذه األحكام من مشروع القانون غموض مما جعلها قابلة للتأويل الذي قد يؤدي إلى مواقف متناقضة في فهم النص

ورة وضوح النص القانوني تستدعي تحرير أحكام المشروع وفق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية وحيث إن ضر
داري س القضاء العدلي ومجلس القضاء اإل المتعلقة بالمجلس األعلى للقضاء وهياكله المتمثلة في مجل112وبالخصوص مقتضيات الفصل 

  . القضائية الثالثة مع تحديد صالحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحهومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس

 من المشروع المنتقد من هذه 43 و42وحيث يتعين  تأسيسا على ما سبق بيانه قبول المطعنين الماثليين لعدم دستورية الفصلين 
  .الناحية

   من الدستور107ون األساسي مع الفصل  من مشروع القان49عن المطعن المتعلق بعدم تالؤم الفصل .22

 من الدستور الذي كرس مبدأ مطلقا في عدم نقلة 107 من مشروع القانون مخالفته للفصل 49 الطاعنون على أحكام الفصل حيث ينعى
  . المذكور49القاضي إال برضاه وأن هذا المبدأ ال يقبل استثناءات حتى ولو كانت لمصلحة العمل مثلما ورد بالفصل 

أو إعفاؤه أو تسليط . ال ينقل القاضي دون رضاه وال يعـزل كمـا ال يمكن إيقافه عن العمل"  من الدستور أّنه 107وحيث يقتضي الفصل 
  ".عقوبة تأديبية عليه إال في الحاالت وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معّلل من المجلس األعلى للقضاء

 من الدستور وضع استثناءات لهذا المبدأ وأوكل 107لمبدأ  هو عدم نقلة القاضي دون رضاه بيد أن الفصل وحيث ال جدال في أن ا
  .إلى القانون تحديد الحاالت وضبط الضمانات التي تجيز عدم التقيد بالمبدأ القائل بأن ال ينقل القاضي دون رضاه

ستثنائيا بنقلة القاضي دون رضاه مراعاة للمصلحة العامة أنها سمحت ا من مشروع القانون 49 وحيث يتبين بالرجوع إلى أحكام الفصل
المرتبطة بمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم ولتوفير اإلطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة وتعزيز المحاكم لمجابهة 

ساسا في أال تتم النقلة إّال بموجب قرار معّلل صادر عن المجلس مثل أار سطرت جملة من الضمانات تتارتفاع بين في حجم العمل وفي هذا اإلط
  .القضائي وأن ال تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة ثالث سنوات وأن يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء

  .صحيح وتعين رفضهوحيث إّنه في ضوء ما تم بيانه فإن المطعن الماثل يغدو غير قائم على سند 
 من 114 و102ألحكام الفصلين  ساسي من مشروع القانون األ69 و60 و43 عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصول.23

   الدستور

أن مجرد إبداء الجلسة العامة الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين حيث تمسك الطاعنون ب
األعلى للقضاء ومجرد إمكانية توجيه الشكايات والبالغات  لحقين القضائيين والقضاة بالمعهدفي ضبط برامج تكوين المالقضائيين و

لقضاء واستقالله ويبقي االختصاص  من حسن تحقيق سير الى رئيس المجلس ال يمّكنإ باألفعال المنسوبة ألحد القضاة واإلعالمات المتعلقة
  .مضمونهالنفيذية باعتبار الطبيعة االختيارية لالستشارة وطابعها غير الملزم سلطة التللفي مجمله صال أ

سناد هذه  وتقييم وتفقد وتكوين القضاة من أنظار المجلس األعلى للقضاء وأن إخراج اختصاص انتدابوحيث أضاف الطاعنون أنه تم إ
  .تأثير على استقالل القضاءبيال للاالختصاصات إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل يمثل س
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   ...."القضاء سلطة مستقلة " من الدستور على أن 102وحيث نص الفصل 

وتقترح الجلسة العامة . يضمن المجلس األعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقالله" من الدستور 114وحيث اقتضى الفصل 
حات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا ويبت كل من للمجالس القضائية الثالثة اإلصالحات وتبدي الرأي في مقتر

  ".المجالس الثالثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب

  :  بالخصوصتتولى الجلسة العامة" من مشروع القانون األساسي على أن 43وحيث نص الفصل 

 ؛ناظرة انتداب الملحقين القضائيينج مإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنام 

 إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد األعلى للقضاء  .  

 للجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة مهمة اقتراح اإلصالحات وإبداء الرأي في مقترحات 114وحيث أن الدستور أوكل في فصله 
  .ة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبامتعلقومشاريع القوانين ال

 في المطتين الثامنة والتاسعة بخصوص إبداء الرأي في 43ن الصالحية المخولة للجلسة العامة والمنصوص عليها بالفصل إوحيث 
لملحقين القضائيين مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين ا

والقضاة بالمعهد األعلى للقضاء تندرج في صميم اختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة بما لديها من اختصاص إبداء الرأي 
الرأي بصفة عامة ودون تحديد في كل المسائل التي تتعلق خاصة باإلصالحات الالزمة لحسن سير القضاء ضرورة أن الجلسة العامة تبدي 

عداد وزير العدل للمشروع المتعلق ببرنامج انتداب الملحقين وأن إوجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء دون استثناء 
 43مما يجعل الفصل القضائيين ال ينال من استقاللية القضاء والمجلس األعلى للقضاء فيما هو موكول إليه من حسن تحقيق سير القضاء 

 من الدستور واتجه بالتالي رفض المطعن من هذه 114 و102مشروع في المطتين الثامنة والتاسعة منه غير مخالف ألحكام الفصلين من ال
  .الناحية

تخويل وزير العدل صالحية تلقي ب  من الدستور114 و102 من مشروع القانون خرق الفصلين 60وحيث ينعى الطاعنون على الفصل 
إلعالمات المتعلقة باألفعال المنسوبة ألحد القضاة والتي تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية وإمكانية اإلذن الشكايات والبالغات وا
  . وزير في صورة اتخاذ قرار بالحفظ من جانب المتفقد العامهذا البإعادة البحث من قبل 

عالمات المتعلقة باألفعال المنسوبة ألحد الغات واإلتوجه الشكايات والب"يه  من مشروع القانون المطعون ف60وحيث اقتضى الفصل 
القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى 

  .القضائية إلجراء األبحاث الالزمةالتفقدية العامة للشؤون 

  .ن تلقاء نفسهالعام أن يتعهد موللمتفقد 

  .رار معلل إما بالحفظ أو باإلحالةعند انتهاء األبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ ق

رار بأية وسيلة تترك في صورة الحفظ يتم إعالم الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الق
  .أثرا كتابيا

  .طلب كتابي في التماس إعادة البحث وزير العدل بموللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى
  .تعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلبولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل ال ي

لراجع إليه القاضي  القضائي افي صورة اإلحالة يوجه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس
  .المحال بالنظر

  ".يضبط القانون صالحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها
وحيث أن تخويل وزير العدل صالحية اإلذن بإعادة البحث في الشكايات والبالغات واإلعالمات المتعلقة باألفعال المنسوبة ألحد القضاة 

ظ من جانب المتفقد العام يجعل هذا الوزير في وضع متميز إزاء القرار بالحفظ الذي اتخذه المتفقد العام في في صورة اتخاذ قرار بالحف
يتجه معه التصريح بعدم و من الدستور 114 و102مجال يتصل بالتأديب مما يؤول إلى المس من استقالل القضاء المكرس بالفصلين 

  . الناحية من مشروع القانون من هذه60دستورية الفصل 
وحيث بخصوص الطعن بوقوع استبعاد التفقدية من مجال مشموالت المجلس األعلى للقضاء فهو غير وجيه ضرورة أنه ورد بالفصل 

حداثه حتى تتضح مالمحه ق سيرها وأن هذا القانون لم يقع إنه يضبط القانون صالحيات التفقدية للشؤون القضائية وطر أ المذكور60
ضحى من هذا المنظور هذا الجانب من الطعن المؤسس على خالف هذا الواقع سابقا ألوانه اقبة دستوريته من عدمها وأتسنى مروأحكامه في

  . وعديم جدوى فتعين رده
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   من الدستور114 ألحكام الفصل 47 و45عن المطعن المأخوذ من مخالفة الفصلين .24

ضبط والتحديد الواردة بالفصلين المذكورين من المشروع تحيل في حيث استند المطعن بهذا الخصوص إلى أن عبارات التداول وال
مبناها ومعناها على صالحيات تقريرية إذ كان يتوجه التنصيص صلبهما على االستئناس برأي المجالس القضائية الثالثة وتقديراتها التقريبية 

حكام  متالئمين مع أغير الفصالن من المشروع المذكورنليغدو هذادون أن يمنع ذلك في المقابل من إسناد صالحية التقرير للجلسة العامة 
سند ضمان حسن سير القضاء بما يستوعبه من حسن سير العمل القضائي للمجلس األعلى للقضاء حيث أ من الدستور الذي 114الفصل 

  .نون محّل الطعنتستوفي الجلسة العامة هذا االختصاص وفق المنطق العام للدستور والمنطق العام لمشروع القا

 من الدستور الذي ولئن 114ن إسناد المجالس القضائية ما ذكر ال يتعارض مع منطوق الفصل إ خالفا لما تمسك به الطاعنون فوحيث
أفرد المجالس الثالثة باالختصاص فيما يهم المسار المهني للقضاة وتأديبهم فإنه لم يحصره في هذا المجال وأن قيام كل مجلس بضبط 

ياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس وبتحديد احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات ال ينزع االختصاص عن الجلسة حاج
 من الدستور 114وبذلك فإن الفصلين الخامس واألربعين والسابع واألربعين من مشروع القانون األساسي ال يخالفان أحكام الفصل . العامة

  .عن من هذه الناحيةمما يتجه معه رفض الط

    من الدستور107 من مشروع القانون األساسي مع أحكام الفصل 55عن المطعن المأخوذ من عدم تالؤم الفصل .25
طبق الضمانات " من مشروع القانون المذكور خلت من التنصيص على عبارة 55حيث تمسك الطاعنون بأن الفقرة األولى من الفصل 

 من الدستور، مثلما خلت من التنصيص على الجهة التي تختص 107تجه تضمينها لضمان التالؤم مع الفصل إذ ي" التي يضبطها القانون
لى المجلس األعلى للقضاء إذ كان يتجه إسنادها إلى الجلسة العامة حيث تستوفي إها هذا الفصل من الدستور بالنظر في اإلعفاء والتي أسند

مما يجعل نص الفصل الخامس والخمسين من المشروع في فقرته األولى غير متالئم مع الفصل هذا االختصاص وفق المنطق العام للدستور 
  . من الدستور107

ال ينقل القاضي دون رضاه وال يعزل كما ال يمكن إيقافه عن العمل أو تسليط عقوبة " ه  من الدستور أّن107وحيث اقتضى الفصل 
  ".لتي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس األعلى للقضاء في الحاالت وطبق الضمانات اتأديبية عليه إّال

رة أن اإلعفاء هو تعوزه وجاهة الجدية ضرولها النظر في اإلعفاء ن المطعن بعدم التنصيص بوضوح تام على الجهة التي يرجع وحيث أ
م  أن  مجلس القضاء الراجع إليه القاضي هو المعهود اللزو داللة المعنى عن طريق ء للمسار المهني فيستفاد عن طريقنهافي واقع األمر إ

 المطعن لذلك رد من الدستور وتعين 114  الفصلحكامتطبيقا ألمر بحكم صالحيته في التعهد بالبت في مساره المهني إليه النظر في هذا األ
  .من هذه الناحية

   من الدستور114ساسي مع أحكام الفصل  من مشروع القانون األ63 و59عن المطعن المأخوذ من عدم تالؤم الفصل .26
حيث استند الطاعنون في طعنهم على ضرورة الفصل بين المسار المهني للقضاة والتأديب مما يقتضي التمييز بينهما على مستوى 

  . من الدستور114التركيبة وتخصيص التأديب بتركيبة خاصة ضمانا للتالؤم مع روح الفصل 
  .حتى يتعين مراعاتها واتجه لذلك رفض هذا المطعن المؤسس على خالف هذا الواقعأديب بتركيبة خاصة وحيث أن الدستور لم يفرد الت

   من الدستور 108 و116 و49حكــام الفصول  أل64فصل عن المطعن المأخوذ من خـرق ال.27
نطاق تتبعه التأديبي فيتحول هذا يقاف القاضي عن العمل في ن مشروع القانون لم ينص على مدة إ م64حيث نعى الطاعنون أن الفصل 

العمل كما يخالف   من الدستور الذي يكفـل الحق في40حكام الفصل يقاف من قرار تحفظي محدد المدة إلى قرار طويل المدى يناهض أاإل
  .ذا كان هذا التحديد ماسا بجوهرهلذي يمنع النيل من الحق وتحديده إ منه ا49الفصل 

 المذكور إذ 64مبنى الدستوري للفصل نه ال ينال من سالمة الال يستقيم التعويل عليه باعتبار أه ن هذا المطعن المحتج بوحيث أ
باطه ّال شريطة التعليل وهو ما يضمن جدية هذا القرار طالما كان ارتذه من قبل المجلس القضائي إيقاف اليقع اتخاتضمن أن إجراء اإل

  .غاضي عنه واتجه لذلك رد هذا المطعن القائم على خالف هذا االعتبارخالال ال يمكن التباخالل القاضي بشرف المهنة إ
   من الدستور116 و108 و49 و21ساسي ألحكام الفصول  من مشروع القانون األ65ق الفصل عن المطعن المتعلق بخر.28

عتداء ية أمام القضاء اإلداري واالقرارات التأديب من مشروع القانون إمكانية توقيف تنفيذ ال65حيث إنتقد الطاعنون استبعاد الفصل 
  من الدستور ولمبدأ108الفصل  من الدستور وانتهاك مقومات المحاكمة العادلة التي فرضها 116بصفة صريحة على مقتضيات الفصل 

ضوابط الدستورية  من الدستور وعدم مراعاة ال21المساواة بين المتقاضين والمواطنين في الحقوق والواجبات مثلما اقتضته أحكام الفصل 
  . منه49للحد من الحقوق مثلما جاء بالفصل 

ستبعاد طلب توقيف تنفيذها باعتباره أّنه من ها ال يعني بالضرورة اوحيث إن القول بأن تنفذ القرارات التأديبية بقطع النظر عن الطعن في
 توقيف تنفيذها من لدن القضاء ون فيه غير أّنه يجوز طلبال تعطل تنفيذ المقرر المطعها وقضاء أن دعوى تجاوز السلطة المتفق عليه فق

  .نقضاء آجال القيام بدعوى أصلية أو صدور الحكم فيهااإلداري إلى حين ا
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دارية باعتبار النص العام ال يجوز حجبها سها القانون المتعلق بالمحكمة اإلداري والتي كرانات القضائية في مادة النزاع اإلوحيث إن الضم
 من الدستور الذي أكد على أن لكل شخص الحق في محاكمة 108بالمبدأ الوارد بالفصل المتقاضين دون البعض اآلخر عمال  على بعض

  .عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء

القرارات توقيف تنفيذ  بصفة صريحة حق طلب  المنتقد يكون سليما من الناحية الدستورية طالما أّنه لم يستثن65وحيث أن الفصل 
  .التأديبية وتعين على هذا األساس رفض هذا المطعن

   من الدستور92 من مشروع القانون األساسي ألحكام الفصل 81عن المطعن المتعلق بخرق الفصل  .29
 81ب الفصل  من الدستور ركونا إلى أن التنصيص صل92 من مشروع القانون  غير مالئم للفصل 81حيث يعتبر الطاعنون أن الفصل 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل 1974 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062المنتقد أّنه يتواصل العمل بأحكام األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان فيما ال يتعارض مع أحكام هذا 2010 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152واألمر عدد 
  .ختصاصه الدستورين إمكانية ممارسة رئيس الحكومة الكل تدخال من السلطة التشريعية في مجال السلطة الترتيبية وسيحول دوالقانون يش

يتواصل العمل "قتضت أحكامه أّنه  الذي ا81فصل نتقالية اللباب الخامس المتعلق باألحكام االوحيث ورد بمشروع القانون ضمن ا
 لسنة 3152 المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل واألمر عدد 1974 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062بأحكام األمر عدد 

  ".وحقوق اإلنسان فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون المتعلق بتنظيم وزارة العدل 2010 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010

عديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها حداث وتإ": بـ يس الحكومة يختص  من الدستور أن رئ92وحيث ورد بالفصل 
  ".وصالحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي "  من الدستور  مجال القانون ونص في فقرته األخيرة أنــّه 65 وحيث حدد الفصل 
  ".ال تدخل في مجال القانون

تدخل السلطة التشريعية معتبرا أن كـل مـا ال يدخل في ميدان القانون يعود إلى مجال ن وراء ذلك بيان مجال  الدستور موحيث أراد
  . من الدستور94السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الحكومة بمقتضى الفصل 

ات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها حداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابور في هذا اإلطار رئيس الحكومة بإوحيث خص الدست
  . من الدستور سالف اإلشارة92مثلما ورد بصريح الفصل 

  .وحيث أّنه في ضوء ذلك ال يجوز للسلطة التشريعية إطالقا أن تتجاوز اختصاصها وتتعدى حدود السلطة الترتيبية العامة
تصاصات رئيس الحكومة يأباه مبدأ الفصل بين السلط  من المشروع يشكل تدخال واضحا في اخ81وحيث إن ما تضمنه الفصل 

  . للدستور81 الطعن بمخالفة الفصل  ويوجب قبول94 و92 و65ويتناقض مع روح الدستور ومقاصد أحكام فصوله 
  

  ولهذه األسباب
  

  : 2014يل  أفر18 المؤرخ في 2014 لسنة 14 من القانون األساسي عدد 23 و20لف بيانه ولمقتضيات الفصلين وعمال بما س
 المتعلق بالمجلس األعلى 2015- 16جراءات مشروع القانون األساسي عدد عن شكال وفي األصل بعدم دستورية إقضت الهيئة بقبول الط

 كعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على 2013 ماي 2 المؤرخ في 13للقضاء لمخالفة الفصل الثاني من القانون األساسي عدد 
بعين والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسابع عشر والثاني واألربعين والثالث واألرمجلس نواب الشعب والفصول الرابع ة لالجلسة العام

  .والستيـن والواحد والثمانين

س الهيئة   عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برئاسة السيد خالد العياري رئي2015 جوان 8وصدر هذا القرار بتاريخ 
ربي وليلى ول للرئيس وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني للرئيس وسامي الجادة محمد فوزي بن حماد النائب األوعضوية السيدة والس

  .الشيخاوي ولطفي طرشونة

  
  الــــرئيس

  خــالد العيــــاري
  

  
 




