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 2017 جانفي 27تونس في 
 

 وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق االنسانالسيد 
 

وذلك يف إطار تقرير اإلستعراض الدوري  موقف اهلياكل املمثلة للقضاة من أزمة تركيز اجمللس األعلى للقضاءالموضوع: 
 .2016-2012الشامل الثالث لتونس 

 
 حتية طيبة وبعد،

اليت طرأت عند تركيز اجمللس  اإلشكاليات حنن رؤساء اهلياكل املمضني عقب هذا، يهّمنا أن نطرح عليكم خمتلف
 الرأي العام. السلطتني التنفيذية والتشريعية وأمام األعلى للقضاء وموقفنا الذي سبق أن عّّبنا عنه يف أكثر من مناسبة أمام

عرسا انتخابيا بأمّت معىن الكلمة  2016أكتوبر  23يوم األحد ل األعلى للقضاء املعينة انتخابات اجمللس كانتلقد  
نتائج المّت اإلعالن عن قد و  خاّصة وأّن اجمللس هو التجسيد احلقيقي للسلطة القضائية والضامن الستقالله وحلسن سريه،

 باستثناء مجعية القضاة التونسيني بتلك النتائج للقضاةاملمثلة  ورّحبت مجيع اهلياكل الذي أجريت فيه اإلنتخابات اليوم مساء
قضاة الرتبة الثالثة اليت عّبت عن استيائها الشديد من انتخاب القاضي خالد عباس عضوا باجمللس وصرّحت علنا بأّن "

واليت  2005خالل سنة  جلمعية القضاة التونسيني ي" يف إحياء منها مبسألة سحب الثقة من املكتب التنفيذخيتارون اإلنقالب
شارك فيها وقتها القاضي خالد عباس، وهو تشكيك يف احلقيقة يف قدرة قضاة الرتبة الثالثة على اختيار مرشحهم والذي نراه 
خطريا باعتبار أن القضاة املذكورين هم "شيوخ القضاء" وقضاة التعقيب أي قضاة القانون وهم بالتايل املالذ األخري للمتقاضي 

  تشكيك يف نزاهة القضاء عموما. هوك فيهم هبذه الطريقة غري املسؤولة والتشكي
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وعلى إثر البّت يف النزاعات املتعلقة بالنتائج األولية لإلنتخابات من طرف احملكمة اإلدارية، مّت التصريح بالنتائج 
ومتّت إحالة النتائج يف نفس اليوم إىل رئيس  2016نوفمّب  14النهائية لإلنتخابات من طرف اهليئة العليا لإلنتخابات يوم 

من القانون املتعلق باجمللس األعلى للقضاء دعوة أعضاء  73باعتباره السلطة اليت خّول هلا الفصل  اهليئة الوقتية للقضاء العديل
 ذكورة.وقد مّكنه الفصل املذكور من أجل شهر للقيام بالدعوة امل اجمللس األعلى للقضاء لإلجتماع ألّول مرة

ونذّكر يف هذا املقام بأّن اجمللس األعلى للقضاء يرتّكب قانونا يف ما يتعلّق بالقضاة، من قضاة منتخبني وقضاة 
كان اجمللس يشكو من شغور واحد يف خطة وكيل الدولة العام لدى حمكمة التعقيب   2016نوفمّب  14يف تاريخ و بالصفة. 

وشغورا آخر يف جملس القضاء املايل يف خطة  2016أوت  1حبكم اإلحالة على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية منذ 
 43إلعالن عن النتائج النهائية كانت يف حدود اجمللس يف تاريخ ا وبالتايل فإّن تركيبة أستاذ جامعي اليت مل يرتّشح إليها أحد،

 .45عضوا من مجلة 
إالّ أّن رئيس اهليئة الوقتية للقضاء العديل أحجم عن دعوة اجمللس األعلى للقضاء لإلنعقاد وبادرت اهليئة املذكورة يف 

دثت مبقتضاها شغورات إضافية األثناء، أي بعد تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لإلنتخابات، بإصدار قرارات ترشيح أح
وتغيري يف تركيبة اجمللس من خالل إبعاد الرئيس األول حملكمة اإلستئناف بتونس وإحداث شغور يف خطة رئيس احملكمة 
العقارية وفتح باب الرتشح إىل خطة الرئيس األول حملكمة التعقيب واحلال أن اخلطة ليست شاغرة يف تاريخ اختاذ قرارات 

 الرتشيح.
نوفمّب  22م هذا اإلعتداء الصارخ على تركيبة اجمللس األعلى للقضاء بادرنا بإصدار بيان إىل الرأي العام بتاريخ وأما

طالبنا من خالله السيد رئيس احلكومة عدم إكساء قرارات الرتشيح الصادرة عن اهليئة الوقتية للقضاء العديل الصيغة  2016
 ستناد إىل ما يلي:وذلك باإل القانونية
لقد حتولت اهليئة الوقتية للقضاء العديل إىل هيئة تصريف أعمال فور اإلعالن عن النتائج النهائية   -1

فقه و  فقهاء القانون العام يف البالد النتخابات اجمللس األعلى للقضاء وذلك طبق ما استقّر عليه
يئة املتخلية قضاء جملس الدولة الفرنسي وكذلك فقه قضاء احملكمة اإلدارية والذي مفاده أن اهل

اختاذ قرارات هامة ومصريية تدخل يف جمال اختصاص  تتحول إىل هيئة تصريف أعمال وال حيق هلا
وذلك من أجل حتقيق املصلحة العامة وشريطة أن تتم  اهليئة املنتخبة اليت ستحّل حملها إاّل استثناء

 املصادقة على تلك القرارات من طرف اهليئة املنتخبة.
 على لإلشراف الوقتية اهليئة من الدستور على أن: "تواصل 148امنة من الفصل تنص الفقرة الث -2

العديل"، وقد مّت استكمال  جملس القضاء تركيبة استكمال حني إىل مبهامها القيام العديل القضاء
تركيبة اجمللس األعلى للقضاء بعد اإلعالن عن النتائج النهائية النتخابات اجمللس خاصة يف ظل ما 
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استقّر عليه فقه قضاء احملكمة اإلدارية من أّن الشغورات احلاصلة يف جملسي القضاء العديل واملايل ال 
وما جتدر مال حظته يف  تأثري هلا على تركيبة اجمللس األعلى للقضاء طاملا أّن النصاب القانوين متوفر.

اجمللس األعلى" بضرورة عدم  تركيبة استكمالهذا الصدد أّن مجعية القضاة التونسيني أّولت عبارة "
عضوا  45وجود أي شغور يف تركيبة اجمللس أي ضرورة أن يكون اجمللس األعلى للقضاء مرتكبا من 

سّد  حىت ميكنه مباشرة مهامه ويف غياب هذا الشرط فإّن اهليئة الوقتية تبقى مباشرة ملهامها إىل حني 
يف بداهة مع روح النّص واملنطق والواقع ذلك احلاصلة باجمللس. إّن هذه القراءة تتجا كل الشغورات

ال ميكن للهيئة الوقتية للقضاء العديل  جملس القضاء املايل يف خطة أستاذ جامعي أّن هناك شغورا آخر يف
يف خطة أستاذ  إال من خالل انتخابات جديدة تدعو إليها اهليئة العليا املستقلة لإلنتخاباتسّده 

تعليم عايل خمتص يف اجلباية واملالية العمومية وما يستتبع ذلك من فتح آجال جديدة للرتشحات 
كما ال ميكن وفتح باب الطعون من جديد أمام احملكمة اإلدارية سواء مبناسبة الرتشحات أو النتائج،  

ألول لدائرة احملاسبات.  يف خطة الرئيس ا 2017جانفي  1أيضا سّد الشغور الذي حصل يف  للهيئة
كما أّن نفس هذه القراءة تؤدي بنا إىل اجملهول باعتبار أّن شغورات أخرى سوف حتصل يف األيام 
القادمة من أجل اإلحالة على التقاعد دون األخذ بعني اإلعتبار حاالت الوفاة اليت قد تطال أعضاء 

لذلك !! غور متواصل صلب اجمللسش اجمللس األعلى للقضاء ال قّدر اهلل لنبقى بذلك يف حالة
 املوافق 2016نوفمّب  14 وهو تاريخ معنّي وجب قراءة عبارة "إستكمال تركيبة اجمللس" يف تاريخ 

املذكور حصل لنا العلم بعدد أعضاء  التاريخأنّه يف  ضرورة لإلنتخابات النهائية النتائجعن  لإلعالن
اوز يف ذلك الشغورات احلاصلة واليت مل تتجوبعدد  اجمللس األعلى للقضاء وبأمسائهم وصفاهتم

التاريخ شغورين إثنني وال تأثري هلا على النصاب القانوين للمجلس. من جهة أخرى، فإّن قراءة 
مجعية القضاة التونسيني تؤّدي بالضرورة إىل وضع يد السلطة التنفيذية على القضاء ذلك أّّنا تعتّب 

للقضاء  اهليئة الوقتية فإنّ  السالف ذكره لس حسب مفهومهاأنّه طاملا مل يتّم استكمال تركيبة اجمل
اإلدارية واجمللس األعلى  للمحكمة األعلى للمجلسالشأن بالنسبة  وكذلك ال تزال قائمة الذات العديل

اإلدارية  للمحكمة األعلى جمللسا رئيس كّل من ، إاّل أنّه غاب عن اجلمعية أنّ لدائرة احملاسبات
واجمللس األعلى لدائرة احملاسبات حسب القانون القدمي، أو احلايل إن شئنا، هو رئيس احلكومة 
وهبذه الصفة فإنّه ال ميكن للمجلسني املذكورين اإللتئام إاّل بإذن منه كما جيوز لرئيس احلكومة 

جوع إىل أي أحد كما حسب ذات القانون تعيني من يراه مناسبا على رأس دائرة احملاسبات دون الر 
ميكنه أيضا إقالة الرئيس األول للمحكمة اإلدارية إن رأى ذلك، وبالتايل فإّن قراءة اجلمعية تؤّدي 

 إىل اإلبقاء على املنظومة القدمية بكّل مساوئها.
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اهليئة الوقتية للقضاء العديل إدخال تغيري على تركيبة اجمللس األعلى للقضاء وذلك من  تتعّمد -3
خالل نقلة الرئيس األول حملكمة اإلستئناف بتونس دون رضاه واحلال أّن تلك اخلطة كانت تسمح 

مها هبذه له بالعضوية اآللية باجمللس وأحدثت يف اآلن ذاته شغورا بنفس اخلطّة السّيما أّّنا بّررت قيا
 الرتشيحات حبرصها على سّد الشغورات احلاصلة برتكيبة اجمللس األعلى للقضاء. 

اهليئة الوقتية للقضاء العديل التسمية يف خطة الرئيس األول حملكمة التعقيب واحلال أنّه مل  تتعّمد -4
وقبل إحالته على ، وأنّه كان بإمكان الرئيس األول تتّم بعُد معاينة الشغور يف تلك اخلطة ال سّيما

 التقاعد، الدعوة النعقاد أّول جلسة وهو ما يُعد احنرافا خطريا بالسلطة وباإلجراءات.
اهليئة الوقتية للقضاء العديل التأخري يف اختاذ قرار الرتشيح خلطّة وكيل الدولة العام لدى  تتعّمد  -5

لية لإلنتخابات( واحلال أّن )بعد اإلعالن عن النتائج األو  2016نوفمّب  2حمكمة التعقيب إىل يوم 
 .2016أوت  16يوم  منذ اإلعالن عن الشغور يف تلك اخلطة وفتح باب الرتشح هلا متّ 

وجهت اهليئة الوقتية للقضاء العديل قرارات الرتشيح إىل رئيس احلكومة قصد إكسائها الصيغة   -6
خمتّصا يف التسمية يف اخلطط القانونية وإصدار أوامر تسمية بشأّنا واحلال أّن رئيس احلكومة مل يعد 

من قانون اهليئة الوقتية للقضاء العديل على أنّه "تكون تسمية القضاة  14ينّص الفصل  القضائية، إذ
 6من القانون التأسيسي عدد  17وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من اهليئة وذلك طبقا ألحكام الفصل 

وينّص الفصل ". ...واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية 2011ديسمّب  16املؤرخ يف  2011لسنة 
من التنظيم املؤقت للسلط العمومية على أنّه "ختتص احلكومة مبمارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما  17

وتسهر احلكومة على تنفيذ القوانني ويصدر رئيسها األوامر ذات الصبغة  مت إسناده لرئيس اجلمهورية.
والفردية اليت ميضيها بعد مداولة جملس الوزراء وإعالم رئيس اجلمهورية....". وهو ما ُيستنتج الرتتيبية 

منه أن اختصاص رئيس احلكومة يف إمضاء قرارات الرتشيح الصادرة عن هيئة القضاء العديل والرامية 
فقرة  148من جهته يقتضي الفصل  .املذكور 17إىل التعيني يف اخلطط القضائية مستمدة من الفصل 

من التنظيم املؤقت للسلط العمومية  20إىل  17أوىل من الدستور أنّه "يتواصل العمل بأحكام الفصول 
وبعد أن نالت حكومة السيد احلبيب الصيد ثقة ، ."إىل حني نيل أول حكومة ثقة جملس نواب الشعب

من التنظيم املؤقت للسلط العمومية مبا   17 لغي الفصلالّبملان بعد اإلنتخابات التشريعية والرئاسية أُ 
تضّمنه من اختصاص رئيس احلكومة يف إمضاء قرارات الرتشيح سالفة الذكر. وجتدر اإلشارة يف هذا 
الصدد إىل أّن اختصاص رئيس احلكومة يبقى بالنسبة إىل إمضاء قرارات النقلة والرتقية، باعتبار أّن 

من قانون اهليئة الوقتية ونّص على أن "تكون  14فصل املؤّسس خّصهما بأحكام خاصة هبما صلب ال
ترقية )القضاة( ونقلتهم بأمر من رئيس احلكومة بناء على رأي مطابق من اهليئة"، وغين عن البيان بأّن 
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املقصود بالرتقية هو الرتقية يف الرتبة وال عالقة بذلك بالتسمية يف اخلطط الوظيفية كخطة الرئيس األول 
من التنظيم املؤقت للسلط  17اليت خّصها كما سبق القول بإجراءات الفصل  حملكمة التعقيب

من الدستور اختصاص تسمية القضاة مبا يف ذلك التسمية يف  106يف املقابل، أسند الفصل  .العمومية
اخلطط القضائية إىل رئيس اجلمهورية وأحال الفصل املذكور صالحية ضبط اخلطط القضائية السامية 

واعتبارا إىل أّن ممارسة اإلختصاص يقتضي وجود نّص قانوين  .ن الذي مل يتّم سنه إىل اآلنإىل القانو 
صريح جييز تلك املمارسة، فإنّه يف غياب مثل هذا النّص على النحو املبنّي أعاله، ال ميكن ألي سلطة 

ن هيئة القضاء إدارية سواء كانت رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية إمضاء قرارات الرتشيح الصادرة ع
 .العديل ال سّيما تلك املختلف بشأّنا اليوم بني السادة القضاة وأعضاء اجمللس األعلى للقضاء

وتعّمدها  اهليئة الوقتية للقضاء العديل الصادرة عن أمام كّل اخلروقات اليت شابت قرارات الرتشيحو 
على تركيبة اجمللس األعلى للقضاء، ويف ظّل اإلشكاليات القانونية اجلدية اليت ورثناها من السلطة  اإلنقالب
منذ بداية األزمة إىل ضرورة  ،كهياكل ممثلة للقضاة  ،، فقد دعوناوسوء صياغة النصوص القانونية التأسيسة

نبذ التعصب وتفادي الصراعات، يف تقريب وجهات النظر وجتاوز اإلختالفات واجلداالت العقيمة و  التوافق
وذّكرنا اجلميع بأن التوافق كان أساسا لتجاوز البالد ألزماهتا وجعل تونس حمل إشادة دولية، وكنّا نأمل بأن 
يكون التوافق طريق القضاة حلل مشاكلهم بعيدا عن كل ضغط أو تدخل أو تأثري وبعيدا أيضا عن أروقة 

دار للمال واجلهد وإطالة ألمد إرساء اجمللس األعلى للقضاء، إالّ احملاكم وما ميكن أن يصاحب ذلك من إه
أنّا مبادرتنا مل جتد أذنا صاغية لدى مجعية القضاة التونسيني وبعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء الذين 

 أصروا على مطالبة رئيس احلكومة بإمضاء أوامر الرتشيح رغم عدم شرعية مطالبهم.
اللجوء إىل  ومل يبق لنا سوى املبادرات التوفيقية للخروج من األزمة مجيع لذا، نسّجل عدم جناح

  .اءالسلطة التشريعية احلالية لتنقيح األحكام اإلنتقالية الواردة بقانون اجمللس األعلى للقض
 

 

 
 


