مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس األعلى للقضاء
األول :األحكام العامة
الباب ّ
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الفصل األول:

يضمن اجمللس األعلى للقضاء استقالل السلطة القضائية وحسن سري املرفق العام القضائي ويتمتع ابلسلطة الرتتيبية العامة وهو
كل ما يتعلّق ابلشأن القضائي وميارس وظيفته االستشارية من خالل اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة .
املستشار يف ّ
الفصل : 2
يعمل املرفق العام القضائي يف وحدة وتناسق طبق مبادئ تضمن ابخلصوص:
 تيسري نفاذ املتقاضني إىل القضاء واحلصول على خدماته يف آجال معقولة. اعتماد أفضل طرق احلوكمة يف التصرف املادي يف امللفات القضائية ومتابعتها واحملافظة عليها. توفري أفضل الظروف واملناهج واآلليات إلدارة احملاكم والرفع من مردوديتها. توفري الظروف املادية والبشرية املناسبة لعمل القضاة . إدارة شؤون القضاة وتوفري اإلطار املالئم لتكوينهم. التكوين املستمر و املناسب ألعوان احملاكم وموظفيها و كتبتها . التوجيه واإلرشاد القضائي. ضمان تواصل احملاكم فيما بينها و مع حميطها اخلارجي.الفصل : 3

يتمتع اجمللس األعلى للقضاء ابالستقالل اإلداري واملايل وابلتسيري الذايت و مقره تونس العاصمة .
الفصل :4
يتم رصد االعتمادات الضرورية لتسيري اجمللس األعلى للقضاء وجتهيزه يف إطار ميزانية مستقلّة تش ّكل اباب قارا من أبواب ميزانيّة
ّ
تتم مناقشة امليزانية واملصادقة عليها من قبل جملس نواب الشعب وختضع للرقابة الالحقة حملكمة احملاسبات .
الدولة و ّ

الفصل : 5

ّيعد اجمللس األعلى للقضاء تقريرا سنواي حييله إىل كل من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب ورئيس احلكومة يف أجل

أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.
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الفصل :6
يؤدي أعضاء وعضوات اجمللس األعلى للقضاء ابجللسة االفتتاحية وأمام رئيسها اليمني التالية "أقسم ابهلل العظيم أن أحافظ على
استقالل السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أحافظ على علوية الدستور وسيادة القانون ومحاية احلقوق واحلرايت".
الفصل : 7
جيتمع اجمللس األعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو رئيسته أو من ثلث أعضائه على األقل.
الفصل : 8
كل احلاالت اليت يضبطها هذا القانون وذلك بعد
تضبط مواعيد جلسات اجمللس األعلى للقضاء يف مفتتح كل سنة قضائية ويف ّ

ويتم إعالمهم مسبقا مبواعيد اجللسات
عرض من رئيس اجمللس األعلى للقضاء أو رئيسته على كافة أعضاء وعضوات اجمللس ّ ،
وتتضمن الدعوة تفصيال جلدول أعمال اجللسة وشرحا ألسباب انعقادها مرفقة ابملؤيدات
مخسة عشر يوما على األقل قبل انعقادها
ّ
املتعلقة هبا.

الفصل:9
يدعى اجمللس األعلى للقضاء لالنعقاد وجواب يف املواضيع املتعلقة بـما يلي:
 اختاذ التدابري الالزمة حلماية استقالل القضاء ودعم منزلته الدستورية . اختاذ االجراءات الكفيلة حبسن سري املرفق القضائي و حتسني أدائه وإدارته. وضع سلّم أتجري مستقل ومتحرك للقضاة والقاضيات. ضبط املنح واالمتيازات الراجعة للقضاة والقاضيات طبقا للمعايري الدولية املتعلقة ابستقالل القضاة.سن ونشر ومراعاة
 ضبط الرتاتيب املتعلقة بتكوين القضاة والقاضيات والرفع من كفاءهتم وتنمية قدراهتم املهنية والسهر على ّقواعد أخالقيات املهنة واملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز يف النفاذ للقضاء.

 ضبط الرتاتيب املتعلقة بسري احملاكم وإدارهتا وأعواهنا.-

املصادقة على مشاريع امليزانيات املتعلقة ابحملاكم وحتديد حاجياهتا املادية والبشرية.

 -التسميات القضائية .
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 الرتشيحات املتعلقة ابلوظائف القضائية السامية وذلك ابلتشاور مع رئيس احلكومة وبناءا على ترشيح حصري من اجمللساألعلى للقضاء طبق أحكام الفصل  106من الدستور.
 انتخاب رئيس اجمللس األعلى للقضاء أو التصويت على إعفائه من مهامه. املصادقة على قرارات النقلة و اإلعفاء و العزل و التأديب اخلاصة ابلقضاة والقاضيات و املعروضة من اجملالس القضائيةاملعنية .
بت اجمللس األعلى للقضاء يف املواضيع املشار إليها ويصدر فيها قراراته أو توصياته أبغلبية الثلثني على األقل.
وي ّ
الفصل :10
يقل احلضور ابجمللس األعلى للقضاء عن ثلثي أعضائه ويف صورة عدم توفر النصاب القانوين تتم الدعوة جللسة اثنية
ال جيب أن ّ
تنعقد يف أجل  15يوما من اتريخ موعد اجللسة األوىل مبن حضر من أعضائها للنظر يف نفس جدول األعمال املقرر مسبقا.
ويف غري الصور املنصوص عليها ابلفصل التاسع يتخذ اجمللس األعلى للقضاء قراراته ابألغلبية املطلقة ألعضائه احلاضرين وعند
تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس أو الرئيسة .
ويكون التصويت سرّاي :
 عند انتخاب رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء أو عند التصويت على إعفائه من مهامه . عند النظر يف التسميات و الرتشيحات القضائية. عند املصادقة على قرارات أتديب القضاة والقاضيات . بطلب من الثلث احلاضر من أعضاء اجللسة على األقل.الفصل : 11
يضع اجمللس األعلى للقضاء نظامه الداخلي ويشكل جلاان متخصصة يراعى فيها وجواب متثيلية النساء القاضيات داخله على أن ال
يقل عن الثلث يف كل جلنة.

الفصل :12

مينع على رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء وأعضائه وعضواته املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة هبم وأبقارهبم.
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كما جيب عليهم التصريح ابحلاالت اليت قد تؤثر على حيادهم وللمجلس تقدير جدية ذلك من عدمه.
الفصل: 13
حتدث لدى اجمللس األعلى للقضاء كتابة عامة تشرف على تسيري اإلدارات التابعة للمحاكم وأعواهنا وموظفيها وكتبتها.

الفصل : 14
يضع اجمللس األعلى للقضاء هيكله التنظيمي وفق أحكام هذا القانون وطبق مبادئ حسن سري املرفق القضائي وأهدافه و يضبط
اجمللس اهليكل التنظيمي للمحاكم بعد استشارة اجمللس القضائي الراجعة له ابلنظر.

الفصل : 15
احملاكم هي مؤسسات عمومية تتمتع ابستقاللية إدارية ومالية وختضع إلشراف اجمللس األعلى للقضاء.
عالوة على نفقات احملاكم املسددة مباشرة ضمن ميزانية اجمللس األعلى للقضاء ،ختصص لكل حمكمة ميزانية مستقلة تتكون من
عنوان أول وعنوان اثن وتلحق ميزانيات احملاكم ترتيبيا مبيزانية اجمللس األعلى للقضاء.

الفصل:16
خيضع أعوان وكتبة وموظفو احملاكم لسلطة رؤساء ورئيسات احملاكم ويرجعون ابلنظر خبصوص انتداهبم وتكوينهم إلشراف اجمللس
األعلى للقضاء.

الباب الثاني :تنظيم المجلس األعلى للقضاء
الفصل : 17
خاصة للمجلس.
تتكون اهليئة التنفيذية للمجلس األعلى للقضاء من رئيس أو رئيسة ومن إدارة ّ

القسم األول :رئاسة المجلس األعلى للقضاء
الفصل :18
ينتخب اجمللس األعلى للقضاء رئيسا أو رئيسة له من بني أعضائه من القضاة والقاضيات األعلى رتبة ملدة ست سنوات قابلة
مرة واحدة.
للتجديد ّ
يتم ضبط املنحة املسندة لرئيس
ال ميكن اجلمع بني وظيفة رئيس للمجلس األعلى للقضاء وأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة.و ّ
اجمللس األعلى للقضاء مبوجب أمر مجهوري.
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الفصل:19
رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء هو ممثله القانوين ويسهر على تنفيذ أحكام النظام الداخلي وتنفيذ قرارات وتوصيات
اجمللس األعلى للقضاء ويشرف على حسن سري مجيع املصاحل اإلدارية واملؤسسات التابعة للمجلس و األعوان الراجعني له ابلنظر.
الفصل :20
يتوىل رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء مهمة آمر ملقابيضه ومصاريفه.
الفصل :21
يؤدي رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء أمام رئيس اجلمهورية اليمني التالية "أقسم ابهلل العظيم أن أقوم بوظائفي بكل أمانة
وإخالص وأن أحافظ على استقالل السلطة القضائية طبق أحكام الدستور ".
انئبيه األول والثاين من بني القضاة األعلى رتبة من غري الفرع القضائي املنتمي
يتوىل رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء تعيني ْ
له على أن يكون من بينهما قاضية.

ميكن لرئيس أو رئيسة اجمللس أن يفوض صالحياته أو جزء منها لنائبه األول.
يف حالة معاينة الشغور النهائي للرئيس أو للرئيسة على معىن هذا القانون على النائب األول دعوة اجمللس األعلى للقضاء
النتخاب الرئيس أو الرئيسة يف أجل أقصاه شهرا من اتريخ الشغور النهائي.

القسم الثاني :إدارة المجلس األعلى للقضاء
الفصل : 22
حتدث لدى اجمللس األعلى للقضاء كتابة عامة يكلف هبا كاتب عام تقع تسميته أبمر رائسي من بني قضاة أو قاضيات الرتب
العليا بناء على ترشيح من اجمللس األعلى للقضاء.
يتم ضبط املنح املسندة
ال ميكن اجلمع بني وظيفة كاتب عام للمجلس األعلى للقضاء وأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة .و ّ
للكاتب العام للمجلس األعلى للقضاء مبوجب أمر مجهوري.

الفصل :23
يتوىل الكاتب العام مساعدة رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء يف تسيري املصاحل اإلدارية واملالية للمجلس وهو مقرر جلسات
اجمللس األعلى للقضاء وال يشارك يف املداوالت والتصويت وهو مكلف ابخلصوص بـما يلي:
 اإلعداد جللسات اجمللس األعلى للقضاء واملراسالت املتعلقة هبا ومسك حماضر جلساته واإلعالم بقراراته وتوصياته وإشهارهاوتوثيقها .
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 تيسري عمل جلان اجمللس األعلى للقضاء وتنسيق أشغاهلا وتنفيذ مراسالهتا ومسك حماضرها. التنسيق بني اإلدارات العامة للمجلس األعلى للقضاء وبقية اإلدارات التابعة للمحاكم فيما يتعلق مبتابعة تنفيذ القراراتوالتوصيات الصادرة عن اجمللس األعلى للقضاء.
-

اإلشراف على تسيري أعوان وكتبة وموظفي احملاكم ومتابعة تكوينهم .

-

التنسيق بني خمتلف اهلياكل القضائية واحملاكم لضبط احلاجات من معدات ووسائل العمل.

 العمل على اعتماد نظم معلوماتية متكن من وضع خارطة جلميع احملاكم حسب توزيعها اجلغرايف والسكاين وتتضمن معطياتإحصائية حمينة عن عدد القضااي املنشورة والقضااي املفصولة بعنوان كل سنة قضائية.
 ربط الصلة بني مصاحل اجمللس األعلى للقضاء وكافة اهليئات الرمسية واملنظمات الوطنية و الدولية ووسائل اإلعالم لتسهيلتواصلها مع اجمللس.
 -اإلشراف على املواكب والتشريفات املتعلقة ابجمللس األعلى للقضاء.

الفصل : 24
ترتكب الكتابة العامة من إدارات عامة تتوزع كما يلي :
-

العامة للشؤون القضائية.
اإلدارة ّ

العامة للشؤون القانونية والنزاعات.
 اإلدارة ّالعامة للتخطيط والدراسات والتعاون الدويل.
 اإلدارة ّالعامة للشؤون اإلدارية واملالية.
 اإلدارة ّالعامة للتفقد والتقييم .
 اإلدارة ّالعامة لإلعالميّة.
 اإلدارة ّيتم حتديد اهليكل التنظيمي وضبط مهام ومشموالت اإلدارات العامة مبقتضى قرار من اجمللس األعلى للقضاء .

الباب الثالث :تنظيم المجالس القضائية والجلسة العامة للمجالس القضائية
الثالثة
الفصل : 25
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يتكون اجمللس األعلى للقضاء من أربعة هياكل :
-

جملس القضاء العديل.

 جملس القضاء اإلداري. جملس القضاء املايل. اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.ويضم واحدا ومثانني ( )81عضوا .

القسم األول  :التركيبة
العنوان األول :مجلس القضاء العدلي
الفصل :26
يتكون جملس القضاء العديل من واحد عشرين عضوا كما يلي :
 الرئيس األول حملكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى حمكمة التعقيب ورئيس احملكمة العقارية. أربعة قضاة أو قاضيات منتخبني عن الرتبة األوىل.-

ثالثة قضاة أو قاضيات منتخبني عن الرتبة الثانية.

 أربعة قضاة أو قاضيات منتخبني عن الرتبة الثالثة. سبعة أعضاء أو عضوات من املستقلني من ذوي اخلربةالفصل : 27
حتدث لدى حمكمة التعقيب جلنة مستقلة لالنتخاابت تتوىل التنظيم واإلشراف على انتخاب القضاة والقاضيات من غري
املعينني بصفتهم األعضاء مبجلس القضاء العديل وابجللسة العامة للمجالس القضائية واختيار األعضاء والعضوات من غري القضاة
من بني املستقلني من ذوي االختصاص مبجلس القضاء املذكور وابجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة .
الفصل : 28
ترتكب اللجنة املذكورة من عشرة أعضاء كما يلي :
 أكرب رئيس دائرة تعقيبية سنا  :رئيس-
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اثنني أكرب رؤساء دوائر استئنافية سنا :أعضاء

-

اثنني أكرب رؤساء دوائر ابتدائية سنا  :أعضاء

 مخسة أعضاء وعضوات من غري القضاة وهم :عميد عن إحدى كليات احلقوق أو العلوم االقتصادية وأستاذ جامعيوممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وعضو عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت وحمام أوحمامية لدى
التعقيب تقرتحه اهليئة الوطنية للمحامني.
يتوىل رئيس أو رئيسة اللجنة التنسيق مع اهليئات القضائية واملؤسسات واملنظمات املعنية خبصوص إمتام إجراءات العضوية ابللجنة
كل دورة انتخابية وتراعى فيها األقدمية والدورية والتمثيل اجلغرايف.
املستقلة لالنتخاابت  .جتدد الرتكيبة ّ
يقوم رئيس أو رئيسة كتبة حمكمة التعقيب مبهام كتابة اللجنة.

العنوان الثاني :مجلس القضاء اإلداري
الفصل :29
يتكون جملس القضاء اإلداري من واحد عشرين عضوا كما يلي :
 الرئيس األول للمحكمة اإلدارية وأقدم رئيس أو رئيسة دائرة استشارية وأقدم رئيس أو رئيسة دائرة تعقيبية.-

مخسة قضاة أوقاضيات عن رتبة مستشار.

 ستة قضاة او قاضيات عن رتبة مستشار مساعد. سبعة أعضاء أو عضوات من املستقلني من ذوي اخلربةالفصل : 30
حتدث لدى احملكمة اإلدارية جلنة مستقلة لالنتخاابت تتوىل التنظيم واإلشراف على انتخاب القضاة والقاضيات من غري املعينني
بصفتهم األعضاء مبجلس القضاء اإلداري وابجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة واختيار األعضاء والعضوات من غري القضاة
من بني املستقلني من ذوي االختصاص مبجلس القضاء املذكور وابجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.
الفصل : 31
ترتكب اللجنة املذكورة من عشرة أعضاء كما يلي:
 أكرب رئيس أو رئيسة دائرة تعقيبية سنا :رئيس أكرب رؤساء أو رئيسات دوائر استئنافية سنا :عضوان أكرب رؤساء أو رئيسات دوائر ابتدائية سنا :عضوان مخسة أعضاء أو عضوات من غري القضاة :عميد عن إحدى كليات احلقوق أو العلوم االقتصادية وأستاذ جامعي وممثل أوممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وعضو عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت وحمام أو حمامية لدى
التعقيب تقرتحه اهليئة الوطنية للمحامني.
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يتوىل رئيس أو رئيسة اللجنة التنسيق مع اهليئات القضائية و املؤسسات واملنظمات املعنية خبصوص إمتام إجراءات العضوية
كل دورة انتخابية وتراعى فيها األقدمية و الدورية و التمثيل اجلغرايف.
ابللجنة املستقلة لالنتخاابت.جت ّدد الرتكيبة ّ

يقوم الكاتب العام او الكاتبة العامة للمحكمة اإلدارية مبهام كتابة اللجنة.

العنوان الثالث :مجلس القضاء المالي
الفصل :32

يتكون جملس القضاء املايل من واحد عشرين عضوا كما يلي:
 الرئيس األول حملكمة احملاسبات وأقدم رئيس غرفة و املندوب احلكومة العام. مخسة قضاة أو قاضيات عن رتبة مستشار. ستة قضاة أو قاضيات عن رتبة مستشار مساعد. سبعة أعضاء أو عضوات من املستقلني من ذوي اخلربة.الفصل :33
حتدث لدى حمكمة احملاسبات جلنة مستقلة لالنتخاابت تتوىل التنظيم واإلشراف على انتخاب القضاة والقاضيات من غري
املعينني بصفتهم األعضاء مبجلس القضاء املايل و ابجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة واختيار األعضاء والعضوات من غري
القضاة من بني املستقلني من ذوي االختصاص مبجلس القضاء املذكور وابجللسة العامة للمجالس القضائية.
الفصل 34
ترتكب اللجنة املذكورة من عشرة أعضاء كما يلي :
 أكرب رئيس أو رئيسة غرفة مركزية سنا ,رئيس أكرب رئيس أو رئيسة غرفة جهوية سنا عضو أكرب رؤساء أو رئيسات أقسام سنا عضوان-

اكرب مندوب أو مندوبة حكومة سنا ,أعضاء

 مخسة أعضاء أو عضوات من غري القضاة  :عميد عن إحدى كليات احلقوق أو العلوم االقتصادية وأستاذ جامعي وممثل عنالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وعضو عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت وحمام أو حمامية لدى التعقيب تقرتحه
اهليئة الوطنية للمحامني .
يتوىل رئيس أو رئيسة اللجنة التنسيق اهليئات القضائية واملؤسسات واملنظمات املعنية خبصوص إمتام إجراءات العضوية ابللجنة
املستقلة لالنتخاابت.
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كل دورة انتخابية وتراعى فيها األقدمية والدورية و التمثيل اجلغرايف.
جت ّدد الرتكيبة ّ

مبهام كتابة اللجنة.
يقوم الكاتب العام أو الكاتبة العامة حملكمة احملاسبات مبهام اللجنة ّ

العنوان الرابع :الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.
الفصل :35
تتكون اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة من  21عضوا كما يلي:
 الرؤساء الثالثة للمجالس القضائية. أربعة قضاة أو قاضيات عدليني منتخبني عن الرتبة الثالثة.تقل أقدميتهم عن  10سنوات يف رتبة مستشار.
 -ثالثة قضاة أو قاضيات ماليني منتخبني ال ّ

تقل أقدميتهم عن  10سنوات يف رتبة مستشار.
 أربعة قضاة أو قاضيات إداريني منتخبني ال ّ -سبعة أعضاء وعضوات من املستقلني من ذوي اخلربة.

القسم الثاني  :االنتخابات
الفصل : 36
األقل.
تعقد كل جلنة مستقلة لالنتخاابت جلساهتا بدعوة من رئيسها أو رئيستها أو بطلب من ثلث أعضائها على ّ

الفصل : 37
األقل ويف صورة عدم اكتمال النصاب تدعى إىل االجتماع يف
ال تكون جلسات اللجنة قانونية إال حبضور ثلثي أعضائها على ّ
أجل أسبوع من موعد االجتماع األول وتعقد جلستها مبن حضر من أعضائها.
تتخذ اللجنة قراراهتا ابألغلبية املطلقة ويف صورة التساوي يف األصوات يكون صوت رئيس أو رئيسة اللجنة املستقلة لالنتخاابت
مرجحا.
الفصل :38
متسك كل جلنة سجال حمينا للقضاة والقاضيات تتوىل نشره واإلعالم به وتتلقى املالحظات خبصوصه.
الفصل :39
عند اكتمال تركيبة كافة اللجان جيتمع رؤساؤها يف أجل أسبوع لضبط جدول زمين ومتابعته ويراعى التزامن يف اكتمال تركيبة مجيع
اجملالس القضائية ويرأس االجتماع األكرب سنا.
كل جلنة من اختيار األعضاء املستقلني ابجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة على قاعدة
كما ّ
يتم االتفاق مسبقا على نصاب ّ
التساوي يف العدد مع ضمان التناوب على النصاب األكرب.

11

وبعد ضبط اللجان للقائمات النهائية ألعضاء اهلياكل األربعة جيتمع الرؤساء لضبط قائمة أعضاء اجمللس األعلى للقضاء واإلعالن
عنها ونشرها ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية يف أجل أقصاه أسبوع.
الفصل 40
تضع رائسة احلكومة والوزارة املكلفة ابلعدل على ذمة كل جلنة كل ما حتتاجه لسري عملها.
الفصل 41
جيرى االقرتاع يف شكل مؤمتر انتخايب حتدد كل جلنة اترخيه واإلعالم به جبميع الوسائل.
تضبط كل جلنة امل ّقرات اليت ستجرى هبا االنتخاابت.
الفصل :42
حق االقرتاع خمول جلميع القضاة والقاضيات املباشرين وامللحقني يف اتريخ االنتخاب.
الفصل : 43
يشرتط يف القاضية أو القاضي املرتشح لعضوية اجملالس القضائية واجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة أن يكون:
 يف حالة مباشرة. له أو هلا أقدمية ال تقل عن مخس سنوات عمل فعلي ابحملاكم خبصوص صنف القضاة والقاضيات العدليني من الرتبة األوىل والتقل عن سنيت عمل يف الرتبة الثانية يف اتريخ تقدمي الرتشح .
 له أو هلا أقدمية ال تقل عن مخس سنوات عمل فعلي يف رتبة مستشار وثالث سنوات يف رتبة مستشار مساعد ابلنسبة للقضاةوالقاضيات اإلداريني واملاليني يف اتريخ تقدمي الرتشح.
 أن ال يكون عضوا إبحدى اهلياكل التنفيذية للهيئات املمثلة للقضاة إال بعد تقدمي االستقالة. أن ال يكون حمل إحالة على جملس التأديب أو صدر يف شأنه قرار أتدييب. أن ال يكون عضوا أبحد جلان االنتخاابت املنصوص عليها هبذا القانون.الفصل :44
يشرتط يف الرتشح لألعضاء والعضوات من غري القضاة ما يلي:
 أن يكون مستقال وغري منتم ألي حزب أو هيكل تنفيذي هليئة ممثلة للمهنة . أن يكون من األساتذة اجلامعيني املباشرين املختصني يف القانون أو االقتصاد أو املالية العمومية وله أقدمية ال تقل عن 15سنة ومن احملامني أو احملاميات املرمسني لدى التعقيب أبقدمية ال تقل عن  10سنوات أو من بني املنتسبني ملهنة قضائية لنفس
امل ّدة.
 أن ال يكون حمل تتبع قضائي أو صدر يف شأنه حكم جزائي أو قرار أتدييب .تبني اختصاص املرتشح وخربته.
ويرفق مطلب الرتشح بسرية ذاتية مفصلة مصحوبة ابملؤيدات اليت ّ
 -الشهادات العلمية املتحصل عليها.
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-

تصريح على الشرف بعدم االنتماء إىل حزب سياسي أو اىل مكاتب تنفيذية للهيئات التمثيلية مع تقدمي ما يفيد االستقالة
عند االقتضاء.

كل اختصاص وترتبها ترتيبا تفاضليا مع مراعاة شروط اخلربة والكفاءة والنزاهة
وتدرس كل جلنة امللفات املعروضة عليها حبسب ّ

واحلياد و متثيلية النساء .

بكل جملس قضائي على النحو التايل :
كل صنف من ذوي االختصاص ّ
يكون نصاب متثيل ّ

 عن األساتذة اجلامعيني  ,ثالثة أعضاء . عن احملامني  ,عضوان . -عن املنتسبني ملهن قضائية ,عضوان .

لكل جلنة االستماع إىل املرتشحني أو املرتشحات عند االقتضاء.
وميكن ّ

الفصل : 45
تتوىل كل جلنة اإلعالن عن فتح ابب الرتشح طبق أحكام هذا القانون جبميع الوسائل قبل مخسة وأربعني يوما من اتريخ االنتخاب.
تودع مطالب الرتشح مباشرة مبقر كل جلنة مقابل وصل يف ذلك أو توجه إليها بواسطة رسالة مضمونة الوصول .
ويغلق ابب الرتشح بعد مخسة عشر يوما من اتريخ اإلعالن عن فتحه ويعتد بتاريخ ورود املطالب على كتابة كل جلنة يف احتساب
األجل.
تتوىل كل جلنة يف أجل مخسة أايم من اتريخ غلق ابب الرتشحات التثبت من قبول املطالب وتضبط القائمة األولية للمرتشحني
واملرتشحات املقبولني من القضاة ومن غري القضاة.
يتم تعليق القائمة األولية للمرتشحني واملرتشحات املقبولني مبقر كل جلنة ونشرها أبية وسيلة أخرى.
تكون قرارات رفض مطالب الرتشح معللة ويقع إعالم املعنيني واملعنيات هبا يف أجل أقصاه يومان من اتريخ التعليق أبية وسيلة ترتك
أثرا كتابيا.
تقوم كل جلنة بعد انقضاء الطعون بضبط القائمة النهائية للمرتشحني واملرتشحات املقبولني.
الفصل :46
يتم انتخاب القضاة والقاضيات املرتشحني لعضوية كل هيكل من نظرائهم من نفس الرتبة.
يتم االنتخاب بواسطة االقرتاع السري احلر املباشر على األفراد يف دورة واحدة.
ّ

حترر كل جلنة حمضرا يف عملية الفرز يتضمن عدد األصوات املتحصل عليها من كل مرتشح أو مرتشحة ومالحظاهتا عند االقتضاء.
ّ
ويصرح بفوز املرتشح احلاصل على أكرب عدد من األصوات يف حدود املقاعد املقررة على أن تضمن النتائج متثيلية أربعني ابملائة
ّ
من أحد اجلنسني على األقل.

حترر اللجنة حمضرا يف نتائج التصويت.
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ويف صورة تساوي األصوات املتحصل عليها تكون األفضلية للقاضي األكرب سنا ويف حالة وجود قاضية تسبق هذه األخرية بقطع
النظر عن السن.
حتتفظ كل جلنة بقائمة النتائج للرجوع إليها عند االقتضاء.
الفصل : 47
ويتم ذلك مبوجب
ميكن الطعن يف قرارات كل جلنة لدى الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية يف أجل يومني من اتريخ اإلعالم هبا ّ
عريضة كتابية يبلغ نظري منها إىل اللجنة بطريقة ترتك أثرا كتابيا.

يتوىل الرئيسة أو الرئيس األول للمحكمة اإلدارية مبجرد ترسيم الدعوى إحالتها فورا على دائرة للتعهد.
يعني رئيسة أو رئيس الدائرة املتعهدة جلسة مرافعة يف أجل أقصاه يومان من اتريخ ترسيم عريضة الدعوى يستدعي األطراف
حلضورها أبي وسيلة ترتك أثرا كتابيا .
حتجز القضية للمفاوضة والتصريح ابحلكم يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ املرافعة.
يتم اإلعالم ابحلكم يف أجل أقصاه يومان من اتريخ صدوره أبية وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
الفصل :48
ميكن الطعن ابالستئناف يف األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية مبوجب عريضة معللة تكون مصحوبة بنسخة من احلكم
املطعون فيه يف أجل أقصاه يومان من اتريخ اإلعالم ابحلكم يقع تبليغها إىل اللجنة.
يتوىل الرئيسة أو الرئيس األول للمحكمة اإلدارية مبجرد ترسيم الدعوى إحالتها فورا على دائرة للتعهد.
يعني رئيس أو رئيسة الدائرة املتعهدة جلسة مرافعة يف أجل أقصاه يومان من اتريخ ترسيم عريضة الدعوى يستدعي األطراف
حلضورها أبية وسيلة ترتك أثرا كتابيا .
حتجز القضية للمفاوضة والتصريح ابحلكم يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ املرافعة .
يكون احلكم يف هذه احلالة هنائيا غري قابل للطعن أبي وجه من الوجوه و يتمّ اإلعالم به يف أجل يومني من صدوره.
الفصل : 49
يف صورة حصول شغور هنائي يف تركيبة اجمللس يعوض العضو املنتخب مبن يليه يف رتبته حسب ترتيب األصوات املتحصل عليها
املعني من بني املستقلني بنفس الشروط واإلجراءات املقررة الكتساب العضوية مع احملافظة على
ويعوض العضو ّ
زمن االنتخاب ّ
نصاب متثيلية النساء داخل اجمللس .

تع ّد شغورا هنائيا حاالت الوفاة وفقدان الصفة والغياب جللستني متتاليتني عن أعمال اجمللس دون مربر.
ويباشر العضو اجلديد مهامه يف حدود ما تبقى من املدة النيابية.
الفصل :50
ست سنوات غري قابلة
يباشر أعضاء وعضوات اجمللس األعلى للقضاء املنتخبون منهم واملعيّنون مهامهم لفرتة واحدة مدهتا ّ
للتجديد.
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القسم الثالث :المهام
العنوان األول  :مهام المجالس القضائية الثالثة
الفصل :51
يبّت كل من اجملالس القضائية الثالثة يف املسار املهين للقضاة والقاضيات ويف التأديب .
الفصل:52
تكون القرارات الصادرة خبصوص النقلة واإلعفاء والعزل و التأديب معللّة و ال تكون القرارات املذكورة انفذة إالّ بعد عرضها على
اجمللس األعلى للقضاء للمصادقة عليها .

األول :المسار المهني للقضاة
الفرع ّ
الفصل :53
كل جملس من اجملالس القضائية الثالثة يف املسار املهين للقضاة والقاضيات الراجعني له ابلنظر من انتداب و تسمية و ترقية
يب ّ
ت ّ

ونقلة ويف مطالب االستقالة واإلحلاق واإلحالة على عدم املباشرة واإلحالة على التقاعد املب ّكر ويف مطالب رفع احلصانة عن القضاة
والقاضيات ويف حاالت اإلعفاء وذلك ابالستناد إىل القوانني األساسية اجلاري هبا العمل.
الفصل :54

ميسك كل من اجملالس القضائية الثالثة سجالّ للقضاة والقاضيات الراجعني له ابلنظر يتضمن مجيع املعطيات اليت هلا عالقة
أبوضاعهم املهنية ابلتنسيق مع اإلدارة العامة لشؤون القضاة.
الفصل :55
حت ّدد اجملالس القضائية الثالثة كل يف جمال اختصاصه الشغورات احلاصلة يف اخلطط الوظيفية .
الفصل :56
يتوىل كل من اجملالس القضائية الثالثة إعداد جداول سنويّة للرتقية وفقا ألحكام األنظمة األساسية للقضاة.
الفصل :57
يتوىل جملس القضاء املعين اإلعالم ابلشغورات أو النقص يف الوظائف وحي ّدد احملاكم املعنيّة  ،و يكون مشموال ابلنقل كل قاضية أو

قاض من أصحاب نفس الرتبة األقرب جغرافيا لدائرة قضاء احملكمة احلاصل فيها النقص أو الشغور فاألقل قراب هلا.
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يضبط جملس القضاء املعين خبصوص كل شغور أو نقص قائمة يف أمساء القضاة املرشحني واملرشحات طبق الشروط املذكورة
ابلفقرة أعاله.
يتوىل جملس القضاء املعين مسبقا إعالم ك ّل قاضية أو قاض معين بشموله ترتيبيا ابلنقلة و احملكمة اليت ستّتم نقلته إليها و السبب

الذي ألجله تقررت النقلة .

كل قاضية أو قاض معين إبداء ملحوظاته الكتابية خبصوص النقلة و يف صورة رفضه هلا يق ّدم مربرات ومؤيدات عدم رضاه
يتوىل ّ
عنها.
كل قاضية أو قاض معين ابلنقلة ويرتب املرشحني واملرشحات هلا حبسب درجة
يتف ّحص اجمللس ج ّدية أسباب عدم الرضا خبصوص ّ

الضرر منها وينقل القاضي األقل ضررا.
الفصل :58

عرب القاضي املعين عن قبول صريح ابلبقاء بذات مركز
ال جيب أن تفوق م ّدة النقلة اليت مل يرغب فيها القاضي سنتني إالّ إذا ّ
العمل.

و يرتتّب عن النقلة املذكورة تنفيل القاضي أو القاضية يف األقدمية و زايدة يف املنح طبق أحكام القوانني األساسية للقضاة.
الفصل :59
الرتقية اليت ينجر عنها نقلة تنسحب عليها أحكام الفصلني  56و 57من هذا القانون.
الفصل :60
مهامه إالّ ألسباب صحيّة خطرية وبعد عرضه على جلنة طبية خمتصة  ،أو لقصور
ال ميكن إعفاء القاضي أو القاضية من مباشرة ّ

مهامه وبعد عرض على جملس القضاء املعين.
مهين ّبني يتع ّذر معهما عليه أداء ّ
ّ

ويبت اجمللس القضائي املعين يف اإلعفاء من أجل القصور املهين طبق نفس اإلجراءات املتعلقة ابلتأديب.
الفصل :61
الصادرة يف حاالت اإلعفاء أو بشأن املسار املهين للقضاة والقاضيات أمام ال ّدوائر االستئنافيّة للمحكمة
ميكن الطّعن يف األوامر ّ

البت يف الطعن يف أجل أقصاه ستّة أشهر من اتريخ ترسيم القضيّة.
يتم ّ
اإلداريّة يف أجل أقصاه شهرا من اتريخ نشرها على أن ّ
الفصل :62
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العامة القضائيّة للمحكمة اإلداريّة يف أجل مثانية ّأايم من اتريخ
ميكن الطّعن يف احلكم ّ
الصادر عن ال ّدائرة االستئنافيّة أمام اجللسة ّ

اإلعالم به.

الرد كتابة
يتم الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظري منها مع القرار املطعون فيه إىل املطعون ض ّده بواسطة عدل تنفيذ ،وعلى هذا األخري ّ
و ّ

يف أجل أقصاه عشرة ّأايم من اتريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تق ّدم عريضة الطّعن ومؤيّداهتا وأصل حمضر التّبليغ إىل كتابة احملكمة اإلداريّة اليت تتوىل ترسيمها وإحالتها فورا على الرئيس األول

العامة القضائيّة ويقع إعالم الطّرفني مبوعد اجللسة.
للمحكمة اإلداريّة لتعيينها حاال أمام اجللسة ّ

الرد على عريضة الطّعن.
ّ
تبت اجللسة ّ
العامة القضائيّة يف الطعن املعروض عليها يف أجل أقصاه شهرا من اتريخ ورود ّ

الفرع الثاني :التأديب
الفصل :63
ينظر كل جملس قضائي يف أتديب القضاة والقاضيات الراجعني له ابلنظر.وتضبط القوانني األساسية للقضاة سلّم العقوابت
التأديبية.
الفصل :64
يرتكب اجمللس عند النّظر يف التأديب من أعضائه من القضاة والقاضيات دون سواهم .
يكون رئيس أو رئيسة اجمللس القضائي رئيسا جمللس التأديب .ويف حال ما إذا كانت الرئيسة أو الرئيس حمالّ للتتبع التأدييب يتخلى
وجواب ويعوضه األكرب سنا من القضاة األعلى رتبة ابجمللس.
ال تكون تركيبة جملس التأديب قانونية إال حبضور ثلثي أعضائها على األقل.
يف صورة عدم توفّر النصاب ،يدعو رئيس أو رئيسة اجمللس جللسة اثنية يف أجل  7أايم من موعد اجللسة األوىل ويف صورة عدم
االنعقاد للمرة الثانية تتم معاينة حالة الشغور طبق أحكام الفصل  49من هذا القانون .
وتكون مداوالت جملس التأديب سرية .

الفصل :65
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يتلقى رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء الشكاايت و اإلعالمات املتعلقة أبفعال منسوبة ألحد القضاة أو القاضيات من
شأهنا أن تكون سببا موجبا للتتبع التأدييب ويتوىل إحالة الشكاايت واإلعالمات إىل اإلدارة العامة للتفقد والتقييم يف أجل شهر من
ورودها .
تتوىل اإلدارة العامة للتفقد والتقييم إجراء األحباث الالزمة وإعداد تقرير معلّل ترفعه مع املؤيدات لرئيس أو لرئيسة اجمللس األعلى
للقضاء يف أجل شهرين من اتريخ التعهد .
يبت رئيس أو رئيسة اجمللس األعلى للقضاء يف التقرير احملال إليه ويقرر خبصوصه احلفظ أو اإلحالة على جملس التأديب بقرار
معلّل يف أجل أقصاه أسبوع من اتريخ تلقي التقرير.
ويف صورة التلبس إبحدى ا جلرائم القصدية على معىن أحكام اجمللة اجلزائية جيتمع جملس التأديب بدعوة من رئيسه أو رئيسته يف
جلسة طارئة الختاذ اإلجراءات التحفظية املناسبة طبق القوانني األساسية للقضاة .
يكلّف جملس التأديب من بني أعضائه أو عضواته مقررا يتوىل البحث والتقصي يف األفعال املنسوبة يف أجل أسبوع من اتريخ
اإلحالة.
يـتم إعالم القاضية أو القاضي املعين فورا ابلتتّبع اجملرى ض ّده وابإلجراءات التحفظيّة املتخذة يف شأنه.
يتوىل العضو املقرر اإلذن إبجراء األحباث الالزمة و االستماع إىل القاضية أو القاضي املعين وتلقي مؤيداته ودفوعاته كالقيام
إبجراءات التحقيق املستوجبة.
الفصل :66
وحيرر تقريرا مفصال حييله فور االنتهاء منه إىل رئيس أو
ينهي العضو املقرر أعماله يف أجل أقصاه شهرا من اتريخ تعهده ابمللف ّ

رئيسة جملس التأديب الذي يدعو إىل انعقاد جلسة يف أجل أقصاه شهرا من اتريخ وروده .

يستدعي رئيس أو رئيسة جملس التأديب القاضية أو القاضي احملال للمثول أمام جملس التأديب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
اإلعالم ابلبلوغ مع وجوب التنصيص على وضع امللف على ذمته أو يسلمه االستدعاء مباشرة مع نسخة من امللف التأدييب مقابل
وصل يف ذلك قبل مخسة عشر يوما على األقل من موعد انعقاد اجللسة .
وميكن للقاضية أو القاضي احملال اإلستعانة مبن يراه للدفاع عنه .
إذا ختلّف القاضية أو القاضي احملال عن احلضور بعد استدعائه طبق أحكام الفقرة السابقة ودون عذر مقبول فإ ّن اجمللس يواصل
النظر يف امللف طبق أوراقه.
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الفصل : 67
يتوىل رئيس أو رئيسة اجمللس القضائي املعين عرض القرارات التأديبية املتضمنة لعقوبة على اجمللس األعلى للقضاء يف أجل  7أايم
من اتريخ اختاذها.
الفصل 67
تس لط على املعين ابلتتبع التأدييب الذي يكون حبالة إيقاف عن العمل أية عقوبة أتديبية يف أجل أقصاه ستة أشهر من اتريخ
إذا مل ّ
اإليقاف عن العمل فإنّه يكون حمقا يف التمتع مبرتبه ابستثناء حاالت التتبع اجلزائي من أجل جرمية قصدية .

العنوان الثاني :مهام الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة
الفصل 69
ختتص اجللسة العامة للمجالس القضائية ابقرتاح اإلصالحات الكفيلة بضمان حسن سري القضاء و احرتام استقالله وتبدي الرأي
ّ
يف مقرتحات ومشاريع القوانني املتعلقة ابلقضاء اليت تعرض عليها وجواب.

الفصل :70
تتوىل اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة يف نطاق مهامها املرتبطة ابقرتاح اإلصالحات بواسطة فرق عمل مكونة من
أعضائها مبا يلي:
 القيام بتجميع البياانت لدى احملاكم و إداراهتا و لدى اجملتمع املدين لرصد اإلخالالت يف سري املنظومة القضائية. وضع جداول إحصائية شاملة جلميع أوجه النشاط القضائي القيام ابلدراسات املبيّنة للمناهج األمثل لسري العمل القضائي و إدارة احملاكم وتنفيذ األحكام .تتوىل املصاحل اإلدارية للمجلس األعلى للقضاء مساعدة اجللسة العامة يف مهامها.
الفصل : 71
تبدي اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة يف نطاق وظيفتها االستشارية رأيها يف مجيع املشاريع املعروضة عليها ومدى
تطابقها و تالؤمها مع معايري استقالل القضاء و ما تتطلبه وحدة املنظومة القضائية وتناسقها  .وهلا أن ترفق رأيها مبقرتحات يف
إعادة صياغة املشاريع املعروضة عليها.
الفصل :72
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يتوىل رئيس أو رئيسة اجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة بصفة دورية عرض حصيلة أعمال اجللسة العامة على اجمللس األعلى
للقضاء.

القسم الرابع :سير العمل
الفصل :73
تعقد اهلياكل األربعة جلساهتا االفتتاحية بدعوة من الرئيسات أو الرؤساء املتخلني يف غضون أسبوع من اتريخ نشر القائمة النهائية
ألعضاء اجمللس األعلى للقضاء ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية .
الفصل : 74
يتوىل أعضاء كل هيكل من هياكل اجمللس األعلى للقضاء األربع ابجللسات االفتتاحية انتخاب رئيس أو رئيسة من القضاة أو
القاضيات األعلى رتبة و انئب له من بني األعضاء والعضوات املستقلني من غري القضاة.
الفصل : 75
جيتمع كل هيكل من هياكل اجمللس األعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو رئيسته أو من ثلث أعضائه على األقل.
تتم الدعوة قبل مخسة عشر يوما على األقل من اتريخ انعقاد اجللسة وتتضمن تفصيال جلدول األعمال مرفقا بشرح ألسباهبا
ّ
وابلواثئق الالزمة للمداولة.
الفصل :76
ال تكون جلسات خمتلف اجملالس املكونة للمجلس األعلى للقضاء قانونية إالّ حبضور أغلبية أعضائها.
يف صورة عدم توفر النصاب القانوين تتم الدعوة جللسة اثنية تنعقد يف أجل  15يوما من اتريخ موعد اجللسة األوىل مبن حضر من
أعضائها للنظر يف نفس جدول األعمال املقرر مسبقا.
الفصل :77
يتّخذ كل هيكل من اهلياكل قراراته أبغلبية احلاضرين ويف صورة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل :78
يوضع حتت إشراف كل هيكل من هياكل اجمللس األعلى للقضاء كتاابت خاصة تتوىل اإلعداد للجلسات و اإلعالم مبواعيدها
ومسك حماضرها واإلشراف على مراسالهتا ومتابعة تنفيذها.
توجه نسخ من اإلعالمات ابجللسات ومن حماضر اجللسات إىل الكتابة العامة للمجلس األعلى للقضاء.
ّ
الفصل :79
سرية املداوالت.
يلتزم أعضاء وعضوات كل هيكل من اهلياكل ومن حضر أشغاهلا ابحملافظة على ّ
الفصل :80

20

مينع على رئيسة أو رئيس كل هيكل من اهلياكل األربعة وعلى عضواته و أعضائه املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة هبم وأبقارهبم
كما جيب عليهم التصريح ابحلاالت اليت قد تؤثر على حيادهم وللمجلس تقدير ج ّديّة ذلك من عدمه.

الباب الرابع :األحكام االنتقالية
الفصل :81
يتوىل رئيس اهليئة الوقتية للقضاء العديل فور صدور هذا القانون و يف أجل أسبوع ابلتنسيق مع الرؤساء األول للمحكمة اإلدارية
وحمكمة احملاسبات ضبط تركيبة اللّجان املستقلة لالنتخاابت طبق الشروط املنصوص عليها هبذا القانون ودعوة رؤسائها لالجتماع

لضبط املواعيد املتعلقة إبرساء اجمللس األعلى للقضاء جبميع هياكله.
الفصل :82

حال اكتمال تشكيل اجملالس القضائية الثالثة واجللسة العامة للمجالس ويف أجل  15يوما من نشر قائمة أعضاء اجمللس األعلى
للقضاء ابلرائد الرمسي يتوىل رئيس اهليئة الوقتية للقضاء العديل أو من ينوبه دعوة األعضاء للجلسة االفتتاحية للمجلس األعلى
للقضاء.
ويتوىل عند
يضبط رئيس أو رئيسة اهليئة الوقتية للقضاء العديل الرتاتيب املتعلقة بسري اجللسة االفتتاحية طبقا ألحكام هذا القانون ّ
الدعوة للجلسة االفتتاحية تعيني رئيس أو رئيسة هلا من بني أكرب القضاة أو القاضيات سنّا لإلشراف على سريها.
الفصل 83

املؤرخ يف  14جويلية  1967املتعلّق بنظام القضاء واجمللس األعلى للقضاء والقانون
تلغى أحكام القانون عدد  29لسنة ّ 1967

األساسي للقضاة كيفما مت تنقيحه ابلنصوص الالحقة املخالفة ألحكام هذا القانون األساسي.
كما تلغى أحكام القانون عدد  67لسنة  1972املؤرخ يف أول أوت  1972املتعلق بتسيري احملكمة اإلدارية وضبط القانون
األساسي ألعضائها كيفما مت تنقيحه ابلنصوص الالحقة املخالفة ألحكام هذا القانون األساسي .
وتلغى كذلك أحكام املرسوم عدد  6لسنة  1970املؤرخ يف  26سبتمرب 1976و املتعلق بضبط القانون األساسي ألعضاء دائرة
احملاسبات كيفما مت تنقيحه ابلنصوص الالحقة واملخالفة ألحكام هذا القانون.

21

