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  المنّظممشروع القانون األساسي 

  للمجلس األعلى للقضاء 

  

  ةــعامّ الام  ـحكاأل : الباب األّول

ع باالستقالل اإلداري تمتّ ة ويلطة القضائيّ ل السّ مثّ ة يسة دستوريّ مؤسّ  المجلس األعلى للقضاء :01الفصل 
ختصاصه ويشار إليه في هذا القانون بعبارة ا ة في مجالرتيبيّ السلطة التّ  اتي ولهسيير الذّ والمالي والتّ 

  .»المجلس«

  .ةستور والمعايير الدوليّ ة وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّ لطة القضائيّ استقالل السّ  المجلسيضمن 

ها في نة سلوك يعدّ ات القضاء وفق مدوّ بأخالقيّ ة القاضي ويسهر على التزام القضاة استقالليّ يدعم المجلس 
  . الغرض ويتم نشرها

هللا العظيم أن أقسم با« :ةـالية اليمين التّ ـوأعضاؤه أمام رئيس الجمهوريّ  ي رئيس المجلسيؤدّ  :02الفصل 
حافظ على علوّية الّدستور الّدستور والقانون وأن أ أحكامالّسلطة القضائّية طبق  أحافظ على استقالل

  .»وسيادة القانون وحماية الحقوق والحّريات

  .عباب الشّ ولة ويناقشه أمام مجلس نوّ ة الدّ في إطار ميزانيّ  تهمشروع ميزانيّ المجلس  يعدّ  :03الفصل 

  .وتحت الّرقابة الّالحقة لمحكمة المحاسبات عةّية والّنجاتنّفذ ميزانّية المجلس وفق قواعد الّشفاف

   .رفالقانوني له وله صفة اآلمر بالصّ ل هو الممثّ رئيس المجلس 

المقّررة ألعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالّرائد يضبط المجلس المنح واالمتيازات : 04الفصل 
  .الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية

ة الماديّ الوسائل ة و الموارد البشريّ ته على ذمّ  وتضع توّفر الّدولة للمجلس مقّرا بتونس العاصمة :05الفصل 
  .زمة لحسن سير أعمالهالالّ 

  .ونائبا له من بين القضاة األعلى رتبةينتخب المجلس في أّول جلسة يعقدها رئيسا  :06الفصل 
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ويصادق عليه في جلسة عاّمة ي بعد استشارة المحكمة اإلدارّية نظامه الّداخل يضبط المجلس :07الفصل 
  . بأغلبّية الّثلثين

من  على كلّ  يليةى شهر جو ا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّ سنويّ تقريرا المجلس  يعدّ  :08الفصل 
  .عب ورئيس الحكومةاب الشّ ة ورئيس مجلس نوّ رئيس الجمهوريّ 

  . بأّية وسيلة أخرىو بالمجلس الخاص  قرير على الموقعينشر هذا التّ 

  .الجاري به العمل الّتصريح بمكاسبهم طبق الّتشريعوأعضائه على رئيس المجلس  :09الفصل    

  .قرارات المتعّلقة بهم أو بأقاربهميحّجر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ ال :10الفصل    

  .الّتصريح بالحاالت والوضعّيات الّتي قد تؤّثر على حيادهمكما يجب عليهم    

  .وللمجلس تقدير جدّية األمر من عدمه   

موجبا للمؤاخذة التّأديبّية أو فعال جسيما خطأ  أعضائهأحد أو  سرئيس المجلارتكب  إذا: 11الفصل 
  .انتظار البّت فيما نسب إليه ّنه يقع تجميد عضوّيته فيإقصدّيا موجبا للتّتّبع الجزائي، ف

صدور حكم جزائّي بالعزل أو بصدور قرار تأديبي باإليقاف عن العمل أو بمجّرد هذه العضوّية تنتهي و 
  .باّت باإلدانة

  .قرار الّتجميد بأغلبّية ثلثي أعضاء المجلس ويّتخذ

  .تكون جلسات المجلس قانونّية إّال بحضور أغلبّية أعضائه ال: 12الفصل 

يقّل عدد  أالّ خالل العشرة أّيام الّالحقة على  الّنصاب تعاد الّدعوة إلى انعقاد الجلسةوفي صورة عدم توّفر 
   .الحضور عن الّثلث

  .عدى الّصور الخاّصة الواردة بهذا القانونبأغلبّية الحاضرين  المجلس تّتخذ قرارات

  .وفي حالة الّتساوي يكون صوت الّرئيس مرّجحا
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   على للقضاءالمجلس األ تنظيم: انيالباب الثّـ 

  

  : ن المجلس األعلى للقضاء من هياكل أربعةيتكوّ  :13الفصل 

 .مجلس القضاء العدلي -

 .اإلداريمجلس القضاء  -

 .مجلس القضاء المالي -

 .الّثالثةالقضائّية الجلسة العاّمة للمجالس  -

  .وتراعى في تركيبة هذه الهياكل تمثيلّية المرأة

  .هتابعة يقع إحداثها أو إلحاقها به للقيام بمهامّ  إداراتعلى المجلس  يشتمل: 14الفصل 

   

  لقضاءس األعلى للمجال تركيبة: لالقسم األوّ 

  واختصاصاتــــــه
  

  �ر�يبة ا�لس أ��ىل �لقضاء : الفرع أ�ّول

 

  :كما يلي يتكّون مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا: 15الفصل 

 :قضاة معّينون بالّصفة وهم أربعة -

 .الّرئيس األّول لمحكمة الّتعقيب •

 .وكيل الّدولة العام لدى محكمة الّتعقيب •

 .للّشؤون القضائّية المتفّقد العام •

  .رئيس المحكمة العقارّية •
 :كما يلي قاضيا منتخبا من نظرائهمأربعة عشر  -

 .خمسة عن الّرتبة األولى •

 .عن الّرتبة الثّانية أربعة •

 .عن الّرتبة الثّالثة خمسة •
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 .من ذوي االختصاص شخصّيات مستقّلةتسعة  -

  :كما يلي عضواتكّون مجلس القضاء اإلداري من واحد وعشرين ي :16الفصل 

  :قضاة معّينون بالّصفة وهم ثالثة -
 .العليا محكمة اإلدارّيةاألّول للئيس رّ ال •

 .وكيل الّرئيس األّول للمحكمة اإلدارّية العليا •

 .بشرط أن يكون األقدم في رتبته رئيس دائرة تعقيبّية أو استشارّية •

 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأحد عشر  -

 .مستشارين سّتة •

 .مستشارين مساعدين خمسة •

  .شخصّيات مستقّلة من ذوي االختصاص سبعة -

  :كما يلي لقضاء المالي من واحد وعشرين عضوايتكّون مجلس ا: 17الفصل 

  :قضاة معّينون بالّصفة وهمثالثة  -
 .المحاسبات محكمةالّرئيس األّول ل •

 .العامالحكومة مندوب  •

 .ة بشرط أن يكون األقدم في رتبتهغرفئيس ر  •

 :قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يليأحد عشر  -

 .مساعدين ثالثة مستشارين •

 .ثالثة مستشارين •

 .رؤساء أقسام ثالثة مستشارين •

 .مستشاران رئيسا غرفة •

 .شخصّيات مستقّلة من ذوي االختصاصسبعة   -

  :عضوا كما يلي خمسة وأربعينتتكّون الجلسة العاّمة من  :18الفصل 

 :بحساب قاضيين عن كّل مجلس وهمقضاة من المعّينين بالّصفة سّتة  -

 .س األّول لمحكمة الّتعقيبيالّرئ •

 .وكيل الّدولة العام لدى محكمة الّتعقيب •

  .العليا محكمة اإلدارّيةاألّول للئيس رّ ال •

  .أقدم مندوب دولة عام •

 .المحاسبات محكمةالّرئيس األّول ل •

 .العامالحكومة مندوب  •

  .عضوا من القضاة المنتخبين بحساب ثمانية قضاة عن كّل مجلس أربعة وعشرون -
 .عضوا من المستقّلين من غير القضاة خمسة عشر -
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  .للمجلس طبق أحكام الّنظام الّداخليويتوّلى كّل مجلس من المجالس المعنّية اختيار ممّثليه 

لقضاء انتخاب رئيس ونائب له هيكل من الهياكل األربعة المكّونة للمجلس األعلى ل يتوّلى كلّ : 19الفصل 
  .من القضاة األعلى رتبة في أّول جلسة يعقدها

ال تكون جلسات مختلف المجالس المكّونة للمجلس األعلى للقضاء قانونّية إّال بحضور  :20الفصل 
  .أغلبّية أعضائها

الّالحقة على أّال يقّل عدد وفي صورة عدم توّفر الّنصاب تعاد الّدعوة إلى انعقاد الجلسة خالل العشرة أّيام 
   .الحضور عن الّثلث

باستثناء حالة رفع الحصانة الّتي تّتخذ فيها القرارات  تّتخذ قرارات المجالس المذكورة بأغلبّية الحاضرين
  .باألغلبّية المطلقة لألعضاء

  .وفي حالة الّتساوي يكون صوت الّرئيس مرّجحا

  :توّلىطنّية يكون مقّرها بمحكمة الّتعقيب وتلجنة و القانون بموجب هذا  تحدث :21الفصل 

 .بالّنسبة لألعضاء المنتخبين من القضاة االنتخابيةاإلشراف على العملّية  -

  .من المجالس القضائّية الّثالثة وتبّت فيها حات من المستقّلين لكلّ تلّقي الترشّ  -

  :تتكّون الّلجنة المذكورة بالفصل المتقّدم من :22الفصل 

 .رئيس: األّول لمحكمة الّتعقيبالّرئيس  -

 .عضو :المحاسبات محكمةالّرئيس األّول ل -

 .عضو :العليا محكمة اإلدارّيةلل األّول ئيسرّ ال -

 .عضو: رئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات -

 .عضو :ممّثل عن رئاسة الجمهورّية -

 .عضو: ممّثل عن الحكومة -

 .عضو: ممّثل عن مجلس نّواب الّشعب -

 .عضو: العام للمدرسة الوطنّية لإلدارةالمدير  -

 .عضو: مدير المعهد األعلى للمحاماة -

 .عضو: المدير العام للمعهد األعلى للقضاء -

 .عضو: مدير عام مركز الّدراسات القانونّية والقضائّية -

 .عضو: ياسّية بتونسعميد كلّية الحقوق والعلوم السّ  -

 .عضو: تونسب ّسياسّيةوالعميد كلّية العلوم القانونّية  -

 .عضو: بسوسةوالعلوم الّسياسّية عميد كلّية الحقوق  -

 .عضو: ة الحقوق بصفاقسعميد كليّ  -

 .عضو: ة والّتصّرف بجندوبةاالقتصاديّ و عميد كلّية العلوم القانونّية  -
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 .عضو: للّتصّرف بتونس عاليمدير المعهد ال -

  .بالّتوافق أو باالنتخاب في حالة الّتعّذرها ل اجتماع لها مقّررا من بين أعضائوتختار الّلجنة في أوّ 

ها إلى جلسة أولى الّتخاذ ئدخول هذا القانون حّيز الّنفاذ، يدعو رئيس الّلجنة أعضا بمجّرد :23الفصل 
 .اإلجراءات الّالزمة لتنظيم أعمالها

  .مهاّمها إلنجازجميع الوسائل المادّية والموارد البشرّية الّالزمة الّلجنة  تضع الّدولة على ذّمة :24الفصل 

  .أعضائها على األقل ّيةال تصّح مداوالت الّلجنة إّال بحضور أغلب: 25الفصل 

أّيام من تاريخ األولى  ثالثة، يتوّلى الّرئيس الّدعوة إلى انعقاد جلسة خالل وٕاذا لم يتوّفر الّنصاب المذكور
  .يقّل عدد الحضور عن الّثلث أالّ على 

  .وفي حالة تساوى األصوات يرّجح صوت الّرئيس ها الحاضرينئالّلجنة قراراتها بأغلبّية أعضا وتّتخذ

  :الّلجنةتحّدد : 26الفصل 

 .تاريخ إجراء االنتخابات -

 .قائمات القضاة الّناخبين -

 .االنتخاباتتاريخ تقديم الّترّشحات على أن يتّم ذلك قبل شهر من تاريخ  -

وٕاجراءات والّلجان الجهوّية المشرفة عليها وقائمة الّناخبين المسّجلين بها عدد مكاتب االقتراع  -
 .عملها

  .بالوسائل المتاحةتعّلق هذه القرارات بمقّرات المحاكم واإلدارات المعنّية وتشهر و 

  :تنّظم االنتخابات في مقّرات المحاكم التّالية :27الفصل 

 .االبتدائّيةالمحاكم  -

 .المحاكم االستئنافّية -

 .محكمة الّتعقيب -

 .المحكمة العقارّية -

 .المحكمة اإلدارّية -

 .دائرة المحاسبات -

  :يشترط في القاضي المترّشح لعضوّية أحد المجالس القضائّية الّثالثة: 28الفصل 

  .أن يكون في حالة مباشرة -
 وأن يكون مرّسما للقضاة العدلّيينبالّنسبة  أن تكون له أقدمّية فعلّية ال تقّل عن خمس سنوات -

 .ة اإلدارّيين والمالّيينبالّنسبة للقضا

 .بعد استقالته ّتمثيلّية للقضاة إالّ في مكاتب الهيئات العضوا  يكون أالّ  -

 . تكون قد صدرت في حّقه عقوبة تأديبّيةالّ أ -
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 .مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغتودع مطالب الّترّشح مباشرة أو توّجه إلى مقّر الّلجنة برسالة 

كان عمله مخّطته الوظيفّية عند االقتضاء و تمسك الّلجنة سجّال خاّصا ينّص به على اسم المترّشح ورتبته و 
  .ومؤّيداتهوتاريخ تقديم الّترّشح 

يعلم تبّت الّلجنة في المطالب في أجل أقصاه خمسة أّيام من تاريخ انقضاء أجل الّترّشح ويتم ذلك بقرار 
  .على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار بأّية طريقة تترك أثرا كتابّيا به المعني باألمر

الّتي الخّطة الوظيفّية الّرتبة أو  ينتخب القضاة ممّثليهم بالمجلس األعلى للقضاء كّل حسب :29الفصل 
  .ّية واحدة باالقتراع على األفرادفي دورة انتخابونزيها وسرّيا ينتمي إليها انتخابا حّرا ومباشرا 

  .تعتبر ملغاة كّل ورقة تشمل أكثر من العدد المقّرر لكّل رتبة أو خّطة وظيفّية

األصوات المتحّصل عليها من كّل مترّشح تحّرر الّلجنة محضرا في عملّية الفرز يتضّمن عدد 
   .عند االقتضاء ومالحظاتها

 خّطة وظيفّيةبفوز القضاة الّلذين تحّصلوا على أكبر عدد من األصوات بالّنسبة لكّل رتبة أو الّلجنة ح صرّ ت
ز وفي حالة تساوي األصوات المتحّصل عليها يقّرر فو . وتحّرر محضرا في ذلك في حدود المقاعد المقّررة

  .القاضي األكبر سّنا

  .االقتضاءللّرجوع إليها عند الّنتائج تحتفظ الّلجنة بقائمة 

يمكن لكّل مترّشح الّطعن في قرارات الّلجنة لدى الّدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية في أجل  :30الفصل 
الّلجنة المطعون في ويتم ذلك بموجب عريضة كتابّية يبّلغ نظير منها إلى بها يومين من تاريخ اإلعالم 

  .أو بأّية طريقة تترك أثرا كتابّيا باإليداع المباشر بمقّرها قرارها

تتوّلى كتابة المحكمة اإلدارية ترسيم عريضة الطعن وٕاحالتها فورا على الّرئيس األول الذي يعّيينها حاال 
  .ةوائر االبتدائيّ لدى إحدى الدّ 

عريضة الّطعن يستدعى  رسيمان من تاريخ تفي أجل أقصاه يوم جلسة مرافعةرئيس الّدائرة المتعّهدة عّين ي
  .بأّية وسيلة تترك أثرا كتابّيااألطراف لحضورها 

  .المرافعةام من تاريخ تحجز القضّية للمفاوضة والّتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أيّ 

  .تترك أثرا كتابّيا وسيلةأجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأّية  يتم اإلعالم بالحكم في

بموجب  دارّيةمحكمة االالّدوائر االبتدائية للعن  ادرةالصّ  األحكامفي باالستئناف عن يمكن الطّ : 31الفصل 
 عريضة معّللة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ اإلعالم

  .بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضّدها بالحكم

ترسيم عريضة الّطعن وٕاحالتها فورا على الّرئيس األّول الذي يعّيينها حاال  ى كتابة المحكمة اإلدارّيةتتولّ 
  .لدى إحدى الّدوائر االستئنافّية
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 يعّين رئيس الّدائرة المتعّهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الّطعن
  .يستدعى األطراف لحضورها بأّية وسيلة تترك أثرا كتابّيا

  .تحجز القضّية للمفاوضة والّتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أّيام من تاريخ المرافعة

في أجل  نهائّيا غير قابل للّطعن فيه بأّي وجه من الوجوه ويتم اإلعالم بهفي هذه الحالة يكون الحكم 
  .ن من تاريخ صدورهييوم

المستقّلين طلبا د المجالس القضائّية الّثالثة من غير القضاة من يقّدم كّل مترّشح لعضوّية أح :32لفصل ا
  :في ذلك إلى الّلجنة الوطنّية مرفقا بما يلي

  .مصحوبة بالمؤّيدات الّتي تبّين خاّصة االختصاص المترّشح بعنوانه سيرة ذاتّية مفّصلة -
 .عليهاالّشهادات العلمّية المتحّصل  -

في مكاتب الهيئات  سياسّي وعدم العضوّيةألّي حزب تصريح على الّشرف بعدم االنتماء  -
 .ة عند االقتضاءستقالمع تقديم ما يفيد االالّتمثيلّية 

شروط الخبرة مع مراعاة تفاضلّيا ترتيبا تدرس الّلجنة الملّفات المعروضة عليها وترتّبها  :33الفصل 
  .والحيادوالكفاءة والّنزاهة 

  .ولّلجنة االستماع إلى المترّشحين عند االقتضاء

المقبولين لعضوّية كّل مجلس من المجالس الّثالثة ترّشحين تضبط الّلجنة القائمة الّنهائّية للم :34الفصل 
  .اإلعالم به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغويتّم ذلك بموجب قرار يقع 

من  31و 30بالفصلين يمكن لكّل مترّشح الّطعن في قرارات الّلجنة طبق نفس األحكام واإلجراءات الواردة 
  .هذا القانون األساسي

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد المجالس، يعّوض العضو المنتخب بمن يليه في  :35الفصل 
رتبته أو خّطته الوظيفّية حسب ترتيب األصوات المتحّصل عليها زمن االنتخابات ويعّوض العضو المعّين 

  .من بين المستقّلين بنفس الّشروط واإلجراءات المقّررة الكتساب العضوّية

  .صالحّياته في حدود ما تبّقى من المّدة الّنيابّية ويباشر العضو الجديد

غير فترة واحدة مّدتها سّت سنوات ل مهاّمهموالمعّينون منهم يباشر أعضاء المجلس المنتخبون : 36الفصل 
  .قابلة للّتجديد
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  اخ!صاصات ا�لس أ��ىل �لقضاء: الفرع الثّاين
  

لكّل هياكله المجلس في تركيبته الجامعة  توّلىيلضمان حسن سير القضاء واحترام استقالله،  :37الفصل 
  :ما يليأساسا 

 .إعداد الّنظام الّداخلي للمجلس -

 .إصدار قرارات ترتيبّية في مجال اختصاصه -

 .إعداد مشروع ميزانّية المجلس ومناقشته أمام مجلس نّواب الّشعب -

 .بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهموضع الّتدابير المتعّلقة  -

 .ضبط المنح واالمتيازات المقّررة ألعضاء المجلس -

 .ضبط الخطط الوظيفّية للقضاة -

 .المحكمة الّدستورّيةبأعضاء أربعة تعيين  -

 .إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة -

 .الّترشيح الحصري لتسمية القضاة الّسامين -

 .إعداد مدّونة أخالقّيات القاضي -

 .من الّدستور والبّت فيها 109تلّقي الّشكاوى والبالغات المتعّلقة بمخالفة موجبات الفصل  -

 .اإلشراف على التّفّقد القضائي -

 .في المجال القضائي إبرام اتفاقّيات الّتعاون -

 .والقضاة وتكوينهم القضائيّيناإلشراف على انتداب الملحقين  -

 .المعهد األعلى للقضاءاإلشراف على  -

بعد البّت فيها من  القرارات المتعّلقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانةإصدار  -
 .المجالس القضائّية الّثالثة

التهم على عدم المباشرة وٕاعفائهم إصدار القرارات المتعّلقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وٕاح -
 .وتقاعدهم المبّكر

 .ضاةالّنظر في مطالب إسناد الّصفة الّشرفّية للق -

 .الّنظر في المسائل المتعّلقة بالعضوّية -

من  106انية من الفصل تعتبر من الوظائف القضائّية الّسامية على مقتضى الفقرة الثّ  :38الفصل 
  :ستور الخطط التّاليةالدّ 

 .الّرئيس األّول لمحكمة الّتعقيب -

 .العليا محكمة اإلدارّيةاألّول للئيس الرّ  -

 .المحاسباتالّرئيس األّول لمحكمة  -

 .وكيل الّدولة العام لدى محكمة الّتعقيب -



�� ا
	�� �����ء��� ����
����� ���وع ا�����ن ا� �ّ���� ا�� ا��ّ
 

 

10 

 .مندوب الحكومة العام لدى محكمة المحاسبات -

 .لمحكمة اإلدارّية العلياوكيل الّرئيس األّول ل -

 .وكيل الّدولة العام مدير المصالح العدلّية -

 .المتفّقد العام -

 .رئيس المحكمة العقارّية -

  :س القضائّية بما يليتختّص الجلسة العاّمة للمجال :39الفصل 

يتعّلق  فيما ء واحترام استقالله وخاّصةاإلصالحات الكفيلة بضمان حسن سير القضا اقتراح -
بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والّرفع من الّنجاعة القضائّية وتحديث 

 .المنظومة القانونّية

بالقضاء الّتي تعرض عليها وجوبا والّتي  إبداء الّرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعّلقة -
تهّم خاّصة تنظيم العدالة وٕادارة القضاء واختصاصات المحاكم واإلجراءات المتّبعة لديها 

 .واألنظمة الخاّصة بالقضاة والقوانين المنّظمة للمهن ذات الّصلة بالقضاء

  .وتنشر المقترحات واآلراء وجوبا بالتّقرير الّسنوي للمجلس

في المسار المهني للقضاة الّراجعين له بالّنظر من كّل من المجالس القضائّية الّثالثة تبّت  :40الفصل 
  .تسمية وترقية ونقلة

ويكون كّل ذلك بالّرجوع إلى  واإللحاق واإلحالة على التّقاعد المبّكر االستقالةكما تنظر في مطالب 
  .القوانين األساسّية الجاري بها العمل

  .مطالب رفع الحصانة عن القضاة الّراجعين لها بالّنظركما تبّت في 

تقع تسمية القضاة الجدد من بين المتحّصلين على شهادة الّتخّرج من المعهد األعلى للقضاء  :41الفصل 
  .صحاب االختصاص وفق الّشروط الّتي تضبطها القوانين األساسّية للقضاةأومن بين 

ّثالثة كّل فيما يخّصه احتياجات المحاكم والّشغورات الحاصلة في تحّدد المجالس القضائّية ال :42الفصل 
  .الخطط والوظائف القضائّية وتنظر في مطالب الّنقلة والّترقية

   .ولو في إطار ترقية خارج مركز عمله دون رضاه المعّبر عنه كتابةال يمكن نقلة القاضي 

  :العمل الّناشئة عنمراعاة لمصلحة دون نقلة القاضي حكام هذه األوال تحول 

 .ضرورة تسديد الّشغورات المتأّكدة بالمحاكم -

 .توفير اإلطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة -

 .بّين في حجم العمل ارتفاعلمجابهة تعزيز المحاكم  -

القاضي متطّلبات مصلحة العمل ثالث سنوات إّال إذا عّبر أن تتجاوز مّدة المباشرة تلبية لجوز وال ي
  .المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات مركز العمل
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ويتّم ذلك بموجب قرار معّلل صادر عن  .ام مقتضيات الّنقلة لمصلحة العملأميتساوى جميع القضاة 
 .المجلس األعلى للقضاء

األنظمة  إعداد جداول سنوّية للّترقية وفقا ألحكام ةالثيتوّلى كّل من المجالس القضائّية الثّ  :43الفصل 
   .األساسّية للقضاة

وتبّت فيها في أجل  االستقالةالمجالس القضائّية الّثالثة كّل فيما يخّصه في مطالب  تنظر :44الفصل 
  .بأغلبّية أعضائهاأقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها 

  .التّأديبّية عند االقتضاءوال يمكن الّرجوع في االستقالة المقبولة كما أّن ذلك ال يحول دون المساءلة 

اوز نسبة  تتجالّ على أ إللحاقا في مطالب المجالس القضائّية الّثالثة كّل فيما يخّصه تنظر :45الفصل 
  .لكّل مجلس بالّنظربالمائة من عموم القضاة الّراجعين  15القضاة الملحقين 

ه مطالب اإلحالة على التّقاعد المبّكر على المجالس القضائّية الّثالثة كّل فيما يخصّ  تعرض: 46الفصل 
  .المحّددة بالقوانين األساسّية للقضاةطبق الّشروط وتبّت فيها 

من مباشرة مهاّمه إّال ألسباب صحّية خطيرة أو لقصور مهنّي بّين ال يمكن إعفاء القاضي : 47الفصل 
 من وبموجب قرار معّللسّية ويتّم ذلك وفق مقتضيات القوانين األسا. أداء مهاّمهعليه يتعّذر معهما 

  .نشره بالّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّيةيتّم المجلس األعلى للقضاء 

ّتظّلم من القرارات المتعّلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه يمكن ال :48 الفصل
  .ثمانية أّيام من تاريخ نشرها

  .أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الّطلب ويبّت المجلس في مطالب الّتظّلم في أجل

يمكن الّطعن في األوامر الّصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام الّدوائر االستئنافّية  :49الفصل 
للمحكمة اإلدارّية في أجل أقصاه الّشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل 

على أن يتّم البّت من المحكمة اإلدارّية في أجل أقصاه سّتة أشهر من  .دون ردّ  البّت في مطلب الّتظّلم
  .تاريخ ترسيم القضّية

  .يب القضاة الّراجعين إليه بالّنظرينظر كّل مجلس قضائّي في تأد :50الفصل 

 .سّلم العقوبات التّأديبّيةوتضبط القوانين األساسّية للقضاة 

  :القضاة منيتكّون مجلس تأديب : 51الفصل 

 .رئيس: رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه -

 .عضو: من بين األعضاء المعّينين بالّصفةقاض  -

: من بين األعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب ثالثة قضاة -

  .أعضاء

  .في بداية كّل سنة قضائّية تركيبة مجلس التّأديبكّل مجلس ضبط ي :52الفصل 
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 .ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني

من شأنها حد القضاة ألمنسوبة أفعال بالمتعّلقة توّجه وجوبا الّشكايات والبالغات واإلعالمات  :53الفصل 
الّذي يحيلها على التّفّقدّية  المجلس األعلى للقضاءى رئيس إلفي تحريك المساءلة التّأديبّية تكون سببا أن 

  .إلجراء األبحاث اإلدارّية الّالزمةللّشؤون القضائّية العاّمة 

  :في الّصور التّالية الّشكايات والبالغات واإلعالماترئيس المجلس تحفظ بقرار من 

 .غياب البيانات الّضرورّية من هوّية وعنوان وٕامضاء وعرض للوقائع -

بحكم قابل للّطعن فيه طبق القانون إّال إذا تبّينت جدّية المآخذ  أوتعّلقها بقضّية منشورة  -
 .وتأثيرها على سير القضّية

  .مرور سنة من تاريخ خروج القضّية عن أنظار القاضي المعني -

بالملّف وتتوّلى القيام بجميع األعمال الّتي من شأنها للّشؤون القضائّية تتعّهد التّفّقدّية العاّمة  :54الفصل 
لحقيقة وعليها استدعاء القاضي المعني للتحرير عليه ويمكنها استدعاء كّل من ترى فائدة في كشف ا
  .سماعه

على رئيس المجلس للّشؤون القضائّية يحّرر المتفّقد المكّلف تقريرا مفّصال في أعماله يحيله المتفّقد العام 
  . األعلى للقضاء الّذي يّتخذ قرارا في اإلحالة على مجلس التّأديب عند االقتضاء

يصدر قرار اإلحالة في ظرف ثالثة أّيام من تاريخ ورود تقرير التّفّقد ويعلم به القاضي المعني بواسطة 
ى رئيس المجلس القضائي بالبلوغ ويوّجه الملّف في ذات اليوم إل اإلعالمرسالة مضمونة الوصول مع 

   .المعني

 يكون أقّل الّ شريطة أأعضائه  مقّررا من بينرئيس مجلس التّأديب فور توّصله بالملّف  يعّين :55الفصل 
  .أقدمّية من القاضي المحال

القاضي المعني ويتلّقى جوابه ومؤّيداته ودفوعاته كما ويستدعي إجراء األبحاث الّالزمة يتوّلى المقّرر 
يتحّول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعّذر حضوره أن وله يمكنه سماع كّل من يرى فائدة في سماعه 

   .ألسباب قاهرة

قابل للّتمديد فيه بالملّف في أجل أقصاه الّشهر من تاريخ تعّهده أعماله  قّررينهي القاضي الم :56الفصل 
الّذي التّأديب منه إلى رئيس مجلس  االنتهاءفور ويحّرر تقريرا مفّصال في أعماله يحيله . فس المّدةلن

  .الّشهريدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه 
  .انعقاد الجلسة من موعدعلى األقل خمسة عشر يوما  قبلأو بتسليمه االستدعاء مباشرة  اإلعالم بالبلوغ

للقاضي المعني أن يّطلع على جميع أوراق الملّف قبل موعد الجلسة وتسّلم إليه نسخة منها بناءا على 
  .ويمكنه طلب التّأخير لالطالع وٕاعداد وسائل الّدفاع وله االستعانة بقاض أو محام طلبه
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مجلس التّأديب  مقبول فانّ كما يجب ودون عذر إذا تخّلف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه 
  .يواصل الّنظر في الملّف طبق أوراقه

ه ويكون من بينهم عضو ئأغلبّية أعضاال تكون جلسات مجلس التّأديب قانونّية إّال بحضور  :57الفصل 
  .منتخب على األقلّ 

   .تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبّية األعضاء الحاضرين وتكون معّللة

فإّن على مقتضى أحكام القوانين األساسّية للقضاة، أديب الموجب للتّ  ثبوت الخطإفي صورة  :58الفصل 
  .بالقوانين المذكورة ين سّلم العقوبات الواردمن ب يقّرر العقوبة المناسبة لألفعال المرتكبة المجلس

انتظار البّت في ذا كانت األفعال المنسوبة للقاضي تستوجب العزل فللمجلس أن يقّرر إيقافه عن العمل إ و 
  .فيما نسب إليه

اإلجراءات  باعاتّ  التّأديب فعلى مجلسوٕاذا تبّين أّن تلك األفعال تشّكل جناية أو جنحة مخّلة بالّشرف 
وتعّلق إجراءات التّأديب إلى حين . القانونّية لرفع الحصانة عنه ثّم إحالة الملّف على الّنيابة العمومّية

  .صدور حكم قضائّي باتّ 

تحال القرارات التّأديبّية على المجلس األعلى للقضاء إلصدارها واّتخاذ الّتدابير الّالزمة  :59الفصل 
  .لتنفيذها بقطع الّنظر عن الّطعن فيها

مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في أجل  عالم بقرارات مجلس التّأديبيتّم اإل
  .أقصاه ثالثة أّيام من تاريخ صدورها

  :يمكن الّطعن في القرارات التّأديبّية من :60الفصل 

 .القاضي الّصادر ضّده القرار -

 .رئيس المجلس األعلى للقضاء -

الّطعن في القرارات الّصادرة عن مجالس التّأديب أمام الجلسة العاّمة القضائّية للمحكمة  يمكن :61الفصل 
  .العليا االدارّية

أّيام من تاريخ االعالم بالقرار ويكون ذلك بعريضة كتابّية يبّلغ نظير يتّم الّطعن في أجل أقصاه ثمانية 
  .منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضّده بواسطة عدل تنفيذ

  .على المطعون ضّده الّرد على عريضة الّطعن كتابة في أجل أقصاه عشرة أّيام من تاريخ تبليغها إليه

الّتي تتوّلى العليا محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة اإلدارّية  تقّدم عريضة الّطعن ومؤّيداتها وأصل
ترسيمها ثّم إحالتها فورا على رئيس المحكمة اإلدارّية العليا لتعيينها حاال أمام الجلسة العاّمة القضائّية 

  .ويقع إعالم الّطرفين بموعد الجلسة

  .على عريضة الّطعن من تاريخ ورود الّرد الجلسة العاّمة في أجل أقصاه شهرتبّت 
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  .القرار المطعون فيه المشاركة فيال يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه 

ومراعاة مقتضيات والّتصويت  يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبّية بواجب حفظ سّر المداوالت :62الفصل 
  .واجب الّتحّفظ

  .ملّفات المعروضة للّنظرعالقة بالة بكّل ما له ويمنع عليهم الّتصريح خارج المداوالت الّرسميّ 

  . تضاف إلى الملف الّشخصي للقاضي نسخة من القرار التّأديبي بمجّرد صيرورته باتّا: 63الفصل 

جلس األعلى للقضاء رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور ملل: 64الفصل 
  .القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني باألمر

  .للقاضي المعنيمن الملف الّشخصي يترّتب عن رفع العقاب محو كّل اآلثار المتعّلقة به و  

  .وال ينتفع بهذه اإلجراءات من صدر ضّده قرار بالعزل

  

  الّتابعة للمجلس األعلى للقضاء إلداراتا: القسم الثّاني
  

  :التّالية إلداراتللقضاء اتحدث داخل المجلس األعلى  :65الفصل  

 .العاّمة الكتابة -

 .شؤون القضاةإدارة  -

 .للّشؤون القضائّية التّفّقدّية العاّمة -

 .بحوث والّدراسات والّتعاون الّدوليالإدارة  -

على الّسير اإلداري والمالي للمجلس طبق نظامه الّداخلي  اإلشرافتتوّلى الكتابة العاّمة  :66الفصل 
  :وتتكّون من

تنظيم أعمال المجلس وٕادارة شؤون الموّظفين والّتصّرف إدارة الّشؤون اإلدارّية وتتوّلى خاّصة  -
 .في الوسائل الّالزمة لحسن سيره من بناءات وتجهيزات ومعّدات

 .إدارة الّشؤون المالّية وتتوّلى خاّصة إعداد ميزانّية المجلس والّتصّرف فيها -

اّمه تحت اإلشراف المباشر على الكتابة العاّمة قاض من الّرتبة الثّالثة أو ما يعادلها ويباشر مه يشرف
  .لرئيس المجلس األعلى للقضاء

  :تتوّلى إدارة شؤون القضاة ما يلي :67الفصل 

ن في مناظرة االلتحاق بالمعهد األعلى للقضاء يّ اإلشراف على انتداب الملحقين القضائي -
 .ة للقضاةوكذلك اإلشراف على االنتدابات المباشرة للقضاة طبق أحكام القوانين األساسيّ 
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متابعة المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وٕالحاق واستقالة وٕاحالة على عدم  -
 .المباشرة واإلعفاء

 .تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنّية في الّداخل والخارج -

األعلى على إدارة شؤون القضاة قاض من الّرتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميته من المجلس  يشرف
  للقضاء طبق أحكام القوانين األساسّية للقضاة والّنظام الّداخلي للمجلس

  :ما يليللّشؤون القضائّية  ّية العاّمةتّفّقدالتتوّلى : 68الفصل 

  .وضع منظومة لتقييم أعمال القضاة يصادق عليها المجلس األعلى للقضاء -

 .تفّقد أعمال القضاة وتقييم أدائهم -

حقة ّال السنوات  الخمسويكون هذا التّفّقد إجبارّيا بالّنسبة لقضاة الّرتبة األولى على أن يتّم ذلك خالل 
  .لتاريخ الّتسمية

ى طلب رئيس المجلس تقييم أعمال القضاة المرّشحين للمسؤولّيات القضائّية وذلك بناءا عل -
 .األعلى للقضاء

قبل تحريك المساءلة بها رئيس المجلس األعلى للقضاء  اإجراء األبحاث اإلدارّية الّتي يكّلفه -
 .التّأديبّية

أو ما يعادلها يسّمى طبق أحكام قاض من الّرتبة الثّالثة للّشؤون القضائّية  التّفّقدّية العاّمةيشرف على 
القوانين يقع تعيينهم طبق ويساعده في مهاّمه قضاة متفّقدون من الّدستور  106الفقرة الثّانية من الفصل 

  .األساسّية للقضاة والّنظام الّداخلي للمجلس األعلى للقضاء

تحرص على تنفيذه بالتّنسيق مع الجهات برنامجا سنوّيا في أعمالها  التّفّقدّية العاّمةتضبط  :69الفصل 
   .المعنّية

شؤون إدارة في كّل األحوال إلى  يحّرر القضاة المتفّقدون تقارير في أعمالهم يحال نظير منها :70الفصل 
  .القضاة إلضافتها إلى الملّف الّشخصي للقاضي المعني ونظير آخر إلى رئيس المجلس األعلى للقضاء

  .المسار المهني للقضاةرير التّفّقد عند الّنظر في اتؤخذ بعين االعتبار تق

  :المهام التّاليةلبحوث والّدراسات والّتعاون الّدولي اتسند إلى إدارة  :71الفصل 

الّسلطة القضائّية  ةاستقالليّ ودعم  إنجاز البحوث والّدراسات الّالزمة لتحسين أداء القضاة -
 .العدالةصالح منظومة إ و 

 .إعداد مشروع مدّونة أخالقّيات القاضي -

 .الّتعاون الّدولي بطلب من رئيس المجلس اتفاقّياتأو مشاريع  ينإعداد مشاريع القوان -
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مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنّية ودولّية تدخل ضمن نشاط المجلس اإلشراف على تنظيم  -
 .وذلك بتكليف من رئيسهاألعلى للقضاء 

يتعّين على الجهات المختّصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والملّفات الّشخصّية  :72الفصل 
ي من شأنها مساعدته على أداء مّهامه بمجّرد إرساء للقضاة وجميع الوثائق المتعّلقة بوضعّيتهم والتّ 

  .اإلدارات التّابعة للمجلس

  

  ةـــأحكام انتقـاليّـ: ثـّالثالباب ال
  

القضاء  تواصل الهيئة الوقتّية للقضاء العدلي مباشرة مهاّمها إلى حين استكمال تركيبة مجلس :73الفصل 
  .العدلي

تبقى األحكام المتعّلقة بمجلس القضاء اإلداري سارية المفعول إلى حين مراجعة نظام القضاء اإلداري 
فيما ال يخالف أحكام هذا  من الّدستور 116طبق أحكام الفصل اإلدارّيين والّنظام األساسي للقضاة 

  .القانون

ن مراجعة نظام القضاء المالي تبقى األحكام المتعّلقة بمجلس القضاء المالي سارية المفعول إلى حي
فيما ال يخالف أحكام هذا  من الّدستور 117والّنظام األساسي للقضاة المالّيين طبق أحكام الفصل 

  .القانون

المتعّلق بنظام  1967جويلية  14المؤّرخ في  1967لسنة  29أحكام القانون عدد  تلغى: 74الفصل 
  .األساسي للقضاة المخالفة ألحكام هذا القانون األساسيالقضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 

  

  
  
  

  

  

  

 


