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تقديم
يم ّثــل املجلــس األعلــى للقضــاء إحــدى املؤسســات الدســتورية التــي ك ّرســها
دســتور  27جانفــي  2014بهــدف ضمــان حســن ســير مرفــق القضــاء واحتــرام
اســتقالل الســلطة القضائيــة باعتبارهــا أحــد أهــم دعائــم دولــة القانــون
وضمانــة هامــة للحقــوق وحريــات األفــراد.
وقــد ارتــأى املشــرع الدســتوري تغليــب مبــدإ االنتخــاب فــي تكويــن هــذه
املؤسســة لضمــان اســتقالليتها والنّــأي بهــا عــن كل ّ
تدخــل أو توجيــه مــن
الســلطة التنفيذيــة ،فحــدد فــي الفصــل  112مــن الدســتور تركيبــة املجلــس
األعلــى للقضــاء وأقـ ّر تكويــن كل هيــكل مــن هياكلــه األربعــة "مــن قضــاة أغلبهــم
منتخبــون وبقيتهــم معينــون بالصفــة ،وفــي الثلــث املتبقــي مــن غيــر القضــاة مــن
املســتقلني مــن ذوي االختصــاص ،علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــاء هــذه الهيــاكل
مــن املنتخبــن".
وقــد تـ ّم التوجــه بمناســبة إعــداد القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس األعلــى
للقضــاء نحــو إســناد مهمــة تنظيــم انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء إلــى
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالنظــر إلــى رصيــد الثقــة التــي تتمتــع
بــه علــى إثــر حســن تأمينهــا لتنظيــم االنتخابــات التشــريعية والرئاســية ســنة
 ،2014مــن جهــة ،وبالنظــر إلــى حداثــة هــذه اإلنتخابــات وأهميــة دور املجلــس
الــذي ســتفضي إليــه تلــك االنتخابــات ،مــن جهــة أخــرى.
ورغــم أن املهمــة األساســية املنوطــة بعهــدة الهيئــة تتعلــق باألســاس بتنظيــم
االنتخابــات العامــة ،فقــد ارتــأى مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات
عنــد استشــارته قبــول تنظيــم هــذه االنتخابــات لعــدة اعتبــارات مــن بينهــا
األهميــة التــي يكتســيها املجلــس األعلــى للقضــاء فــي البنــاء الدســتوري
الجديــد باعتبــاره أحــد دعائــم املرحلــة االنتقاليــة ومحــورا أساســيا فــي مســار
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تفعيــل األحــكام الدســتورية الراميــة إلــى ضمــان اســتقاللية الســلطة القضائيــة
وحســن ســير مرفــق القضــاء وتركيــز املحكمــة الدســتورية ،م ّمــا يجعــل تنظيــم
انتخاباتــه حدثــا وطنيــا ذا أهميــة ينــدرج ضمــن املهــام التــي أناطهــا الدســتور
بعهــدة الهيئــات الدســتورية التــي "تعمــل علــى دعــم الديمقراطيــة".
كمــا أن هــذا الحــدث االنتخابــي يكتســي خصوصيــة باعتبــار أن الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات بتونــس تعـ ّد األولــى مــن بــن اإلدارات االنتخابيــة العربيــة
فــي خــوض هــذه التجربــة ،ومــن بــن الــدول القالئــل علــى الصعيــد الدولــي فــي
تكريسها.
وتبــرز خصوصيــة هــذه االنتخابــات فــي اختالفهــا عــن االنتخابــات العامــة مــن
حيــث طبيعتهــا والفئــات املعنيــة بهــا باعتبارهــا ليســت انتخابــات سياســية تهــم
أحزابــا ومجموعــات سياســية تتقــدم ببرامــج وتخــوض حمــات انتخابيــة لفائدة
العمــوم للفــوز باالنتخابــات .ولكنهــا باملقابــل ليســت انتخابــات مهنيــة باملعنــى
املتعــارف عليــه ،بــل هــي إنتخابــات ملمثلــي الســلطة القضائيــة أي األعضــاء
املنتخبــن مــن املجلــس األعلــى للقضــاء ،م ّمــا ح ّمــل الهيئــة مســؤولية إنجــاز
هــذه االنتخابــات بمهنيــة عاليــة ووفــق نفــس املعاييــر املتعلقــة باالنتخابــات
العامــة مــع الحــرص علــى مالءمــة تلــك املعاييــر مــع خصوصــة وطبيعــة
هــذه اإلنتخابــات ،وهــو مــا اســتدعى جهــدا إضافيــا مــن الهيئــة ســواء عنــد
اســتكمال وضبــط اإلطــار القانونــي واإلجرائــي بمناســبة ممارســتها لســلطتها
الترتيبيــة أو عنــد ضبــط الصيــغ والترتيبــات العمليــة.
وتبــرز خصوصيــة هــذه االنتخابــات مــن جهــة أخــرى فــي صبغتهــا املركبــة،
باعتبارهــا انتخابــات تتعلــق بثالثــة مجالــس ،ولــكل مجلــس فئاتــه الناخبــة
ومترشــحيه وفــق ضوابــط تتعلــق أحيانــا بالصنــف وأحيانــا أخــرى بالصنــف
والرتبــة أو بالصنــف واالختصــاص.
حيــث يتركــب املجلــس األعلــى للقضــاء مــن  45عضــو ًا يتوزعــون علــى مجلــس
القضــاء العدلــي ومجلــس القضــاء اإلداري ومجلــس القضــاء املالــي ،منهــم 12
عضــوا معينــون بالصفــة و 33عضــوا منتخبــون ،وفــق التالــي :
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ولتنفيــذ هــذه املهمــة ،وفــي إطــار الســلطة الترتيبيــة املســندة إلــى الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات بمقتضــى الفصــل  13مــن القانــون األساســي املتعلــق
باملجلــس األعلــى للقضــاء ،تولــت الهيئــة إصــدار القــرارات الترتيبيــة الالزمــة
الســتكمال اإلطــار القانونــي لتنظيــم هــذه االنتخابــات ومــن خاللــه توضيــح
بعــض الشــروط والضوابــط املضمنــة فــي األحــكام االنتخابيــة الــواردة فــي
القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء ،باإلضافــة إلــى إصــدار
األدلــة املفســرة إلجــراءات الترشــح وإجــراءات االقتــراع والفــرز.
وقــد تدعــم هــذا البنــاء القانونــي والترتيبــي مــن خــال إثرائــه ببنــاء فقــه قضائي
بمناســبة نظــر املحكمــة اإلداريــة فــي عــدد مــن الطعــون املتعلقــة ســواء بمرحلــة
الترشــحات أو اإلعــان عــن النتائــج ،أفضــى إلــى صــدور أحــكام أســهمت فــي
تفســير وتوضيــح إرادة املشــرع ،كمــا إنتهــت إلــى إقــرار وتدعيــم التوجــه الــذي
توختــه الهيئــة فــي إجراءاتهــا أو فــي قراراتهــا الترتيبيــة فــي تأويــل بعــض
الشــروط واإلجــراءات.
ونظــرا إلــى فــرادة هــذه االنتخابــات مقارنــة باالنتخابــات العامــة املوكولــة عــادة
إلــى الهيئــات واإلدارات االنتخابيــة وحداثــة هــذه التجربــة فــي املنطقــة العربيــة
وضــرورة إتاحــة إمكانيــة اإلطــاع عليهــا لالســتفادة منهــا ،حرصــت الهيئــة
علــى توثيــق اإلطــار القانونــي والترتيبــي النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء
مــع إثرائــه بمقتطفــات مــن فقــه قضــاء املحكمــة اإلداريــة مــن خــال التعليــق
علــى بعــض الفصــول بحيثيــات مــن األحــكام الصــادرة بمناســبة نزاعــات
الترشــح أو نزاعــات النتائــج ،باإلضافــة إلــى تدقيــق بعــض فصــول القــرارات
الترتيبيــة بتوضيحــات وردت فــي املحامــل واألدلــة التــي أصدرتهــا الهيئــة فــي
الترشــحات أو االقتــراع والفــرز .
وفضــا عــن تقديــم وتجميــع اإلطــار القانونــي والترتيبــي النتخابــات املجلــس
األعلــى للقضــاء ،سيســاهم هــذا العمــل فــي الوقــوف علــى التحســينات
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الضروريــة التــي يجــب إدخالهــا ســواء علــى القانــون األساســي للمجلــس
األعلــى للقضــاء أو النصــوص الترتيبيــة وأدلــة اإلجــراءات مــن أجل تيســير
تقديــم مقترحــات لتطويــر املنظومــة القانونيــة والترتيبيــة النتخابــات املجلس
األعلــى للقضــاء بمــا يؤ ّمــن تناغمــا بــن األحــكام القانونيــة والترتيبيــة
ويضمــن مالءمتهــا مــع مختلــف املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى
فــي مجــال إدارة االنتخابــات واإلشــراف عليهــا ،مــن قبــل الجهــات املؤهلــة
للقيــام باإلصالحــات التشــريعية والترتيبيــة وفــي متســع مــن الوقــت.
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فصول الدستور املتع ّلقة
باملجلس األعلى للقضاء
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الفصــل  :112يتك ـ ّون املجلــس األعلــى للقضــاء مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء
العدلــي ،ومجلــس القضــاء اإلداري ،ومجلــس القضــاء املالــي ،والجلســة العامــة للمجالــس
القضائيــة الثالثــة.
يتركــب كل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل فــي ثلثيه مــن قضاة أغلبهــم منتخبون وبقيتهــم معينون
بالصفــة ،وفــي الثلــث املتبقــي مــن غيــر القضــاة مــن املســتقلني مــن ذوي االختصــاص،
علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــاء هــذه الهيــاكل مــن املنتخبــن .ويباشــر األعضــاء املنتخبــون
مهامهــم لفتــرة واحــدة مدتهــا ســت ســنوات.
ينتخب املجلس األعلى للقضاء رئيسا له من بني أعضائه من القضاة األعلى رتبة.
يضبــط القانــون اختصــاص كل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل األربعــة ،وتركيبتــه ،وتنظيمــه،
واإلجــراءات املتبعــة أمامــه.
الفصــل  :113يتمتــع املجلــس األعلــى للقضــاء باالســتقالل اإلداري واملالــي والتســيير
الذاتــي ،ويعـ ّد مشــروع ميزانيتــه ويناقشــه أمــام اللجنــة املختصــة بمجلــس نــواب الشــعب.
الفصــل  :114يضمــن املجلــس األعلــى للقضــاء حســن ســير القضــاء واحتــرام اســتقالله.
وتقتــرح الجلســة العامــة للمجالــس القضائيــة الثالثــة اإلصالحــات ،وتبــدي الــرأي فــي
ـت كل
مقترحــات ومشــاريع القوانــن املتعلقــة بالقضــاء التــي تعــرض عليهــا وجوبــا ،ويبـ ّ
مــن املجالــس الثالثــة فــي املســار املهنــي للقضــاة وفــي التأديــب.
يعــ ّد املجلــس األعلــى للقضــاء تقريــرا ســنويا يحيلــه إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة،
ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ،ورئيــس الحكومــة فــي أجــل أقصــاه شــهر جويليــة مــن كل
ســنة ،ويتــم نشــره.
يناقــش مجلــس نــواب الشــعب التقريــر الســنوي فــي مفتتــح كل ســنة قضائيــة فــي جلســة
عامــة للحــوار مــع املجلــس األعلــى للقضــاء.
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القانون األساسي
عدد  34لسنة 2016
املؤرخ في  28أفريل 2016
يتع ّلق باملجلس األعلى للقضاء
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الباب
األول

األحكام العامة

الفصــل األول :املجلــس األعلــى للقضــاء مؤسســة دســتورية ضامنــة فــي نطــاق صالحياتهــا
حســن ســير القضــاء واســتقاللية الســلطة القضائيــة طبــق أحــكام الدســتور واملعاهــدات الدوليــة
املصــادق عليهــا.
يتمتــع املجلــس باالســتقالل االداري واملالــي والتســيير الذاتــي ولــه الســلطة الترتيبيــة فــي مجــال
اختصاصه.
الفصل  :2يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي :
 املجلس :املجلس األعلى للقضاء. رئيس املجلس :رئيس املجلس األعلى للقضاء. أعضاء املجلس :أعضاء املجلس األعلى للقضاء. الجلسة العامة :الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثالثة. املجلــس القضائــي :مجلــس القضــاء العدلــي أو مجلــس القضــاء االداري أو مجلــس القضــاءاملالي.
 املســتقلون مــن ذوي االختصــاص  :كل شــخص ليــس لــه أي انتمــاء حزبــي ويكــون مختصــافــي املجــال القانونــي أو املالــي أو الجبائــي أو املحاســبي بحســب املجلــس القضائــي الــذي
ينتمــي إليــه.
 الهيئة :الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.الفصــل  :3يــؤ ّدي أعضــاء املجلــس أمــام رئيــس الجمهوريــة اليمــن التاليــة" :أقســم بــاهلل العظيــم
أن أحافــظ علــى اســتقالل الســلطة القضائيــة طبــق أحــكام الدســتور والقانــون وأن أعمــل بــكل
حيــاد ونزاهــة وأن ألتــزم بعــدم إفشــاء سـ ّر املــداوالت".
الفصــل  :4تضبــط الجلســة العامــة املنــح واالمتيــازات املخ ّولــة ألعضــاء املجلــس وتصــدر قــرارا
فــي ذلــك ينشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
الفصــل  :5مق ـ ّر املجلــس األعلــى للقضــاء بتونــس العاصمــة ،ويمكنــه عقــد جلســاته بــأي جهــة
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مــن جهــات الجمهوريــة.
الفصــل  :6يتعــن علــى كل أعضــاء املجلــس التصريــح بممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم وأبنائهم
القصــر طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.
ّ
ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.
الفصــل  :7ال يمكــن الجمــع بــن عضويــة املجلــس والوظائــف واملناصــب التاليــة ســواء كان ذلــك
بصفــة دائمــة أو وقتيــة ومقابــل أجــر أو دونــه:
 عضوية الحكومة عضوية مجلس نواب الشعب عضوية مجالس الجماعات املحلية املنتخبة عضوية الهيئات الدستورية املستقلة وظيفة لدى دول أخرى -وظيفة لدى املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

الباب
الثاني

تركيبة املجلس األعلى للقضاء

الفصل  :8يتكون املجلس من أربعة هياكل :
 مجلس القضاء العدلي. مجلس القضاء اإلداري. مجلس القضاء املالي. الجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.الفصــل  :9تتكــون الجلســة العامــة للمجالــس القضائيــة الثالثــة مــن أعضــاء مجلــس القضــاء
العدلــي وأعضــاء مجلــس القضــاء االداري وأعضــاء مجلــس القضــاء املالــي.

القسم األول :تركيبة املجالس القضائية الثالثة
الفصل  :10يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:
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 أربعة قضاة مع ّينني بالصفة وهم:• الرئيس األول ملحكمة التعقيب.
• وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
• الرئيس األول ملحكمة االستئناف بتونس
• رئيس املحكمة العقارية.
 ستة قضاة منتخبني من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنني عن كل رتبة. خمس شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص منتخبني من نظرائهم كما يلي:• ثالثة محامني
ـدرس باحــث مختــص فــي القانــون الخــاص مــن غيــر املحامــن برتبــة أســتاذ تعليــم
• مـ ّ
عالــي أو أســتاذ محاضــر للتعليــم العالــي
• عدل منفذ.
الفصل  :11يتك ّون مجلس القضاء اإلداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:
 أربعة قضاة مع ّينني بالصفة وهم:• الرئيس األول للمحكمة اإلدارية العليا
• رئيس املحكمة اإلدارية االستئنافية األقدم في خطته
• رئيس الدائرة التعقيبية أو االستشارية األقدم في خطته
• رئيس املحكمة اإلدارية االبتدائية األقدم في خطته
 ستة قضاة منتخبني من نظرائهم في الرتبة كما يلي:• ثالثة مستشارين
• ثالثة مستشارين مساعدين
 خمس شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص منتخبني من نظرائهم كما يلي:• ثالثة محامني
• مــدرس باحــث مختــص فــي القانــون العــام مــن غيــر املحامــن برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي
أو أســتاذ محاضــر للتعليــم العالــي
• مــدرس باحــث مختــص فــي القانــون العــام مــن غيــر املحامــن برتبــة أســتاذ مســاعد
للتعليــم العالــي أو مســاعد للتعليــم العالــي
الفصل  :12يتك ّون مجلس القضاء املالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:
 -أربعة قضاة مع ّينني بالصفة وهم:

15

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

• الرئيس األول ملحكمة املحاسبات
• مندوب الحكومة العام
• وكيل رئيس محكمة املحاسبات
• رئيس غرفة األقدم في رتبة مستشار
 ستة قضاة منتخبني من نظرائهم في الرتبة كما يلي:• ثالثة مستشارين
• ثالثة مستشارين مساعدين
 خمس شخصيات مستقلة من ذوي االختصاص منتخبني من نظرائهم كما يلي:• محاميان اثنان
• خبيران محاسبان اثنان
• مــدرس باحــث برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي أو أســتاذ محاضــر مختــص فــي املاليــة
العموميــة والجبايــة مــن غيــر املحامــن.

القسم الثاني :تنظيم االنتخابات
الفصــل  :13تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تنظيــم انتخابــات أعضــاء املجلــس
املنتخبــن ،وإدارتهــا واإلشــراف عليهــا.
تحمل نفقات تنظيم االنتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.
يتولــى مجلــس الهيئــة إصــدار التراتيــب الالزمــة لتنفيــذ املهمــة املســندة لــه ،وتنشــر بالرائــد
الرســمي للجمهوريــة التونســية.
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
السلطة الترتيبية للهيئة
"وحيــث بخصــوص مــا تمســك بــه نائــب املدعــي مــن عــدم ترتيــب القانــون أي جــزاء،
فــإن القواعــد العامــة فــي املــادة االنتخابيــة واملنطــق القانونــي الســليم يقتضــي
رفــض مطلــب ترشــح مــن ال تتوفــر فيــه الشــروط املســتوجبة لذلــك وقــد أصــدرت
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات القــرار عــدد  4لســنة  2016املــؤرخ فــي  28جــوان
 2016واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء وذلــك
فــي نطــاق الســلطة الترتيبيــة املخولــة لهــا بمقتضــى الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 126
مــن الدســتور ســالف الذكــر ومــا نصــت عليــه أحــكام الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل
 13مــن القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016الســابق ذكــره مــن أن مجلــس
الهيئــة يتولــى إصــدار التراتيــب الالزمــة لتنفيــذ املهمــة املســندة لــه فــي تنظيــم
1
انتخابــات أعضــاء املجلــس األعلــى للقضــاء املنتخبــن".
«وحيــث يتجلــى مــن هــذه األحــكام أن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تتمتــع
بســلطة ترتيبيــة تخــول لهــا إصــدار التراتيــب الالزمــة لتنظيــم انتخابــات املجلــس
األعلــى للقضــاء وذلــك فــي إطــار تطبيــق املبــادئ التــي تضمنهــا الدســتور
والنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل .وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى القــرار
عــدد  5لســنة  2016أنــه اتخــذ بتاريــخ  10أوت  2016وتــم نشــره بالرائــد الرســمي
للجمهوريــة التونســية بتاريــخ  19أوت  2016أي قبــل اجــراء االنتخابــات املقــررة
ليــوم  23أكتوبــر  2016بحوالــي شــهرين وهــو أجــل معقــول لضمــان إعــام العمــوم
بقواعــد وإجــراءات االنتخابــات وشــفافيتها...
وحيــث وبخصــوص استشــارة املحكمــة االداريــة فإنــه يتبــن بالرجــوع إلــى القانــون
االساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012املتعلــق بالهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات والقانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي 28
أفريــل  2016املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء أن املشــرع لــم يوجــب علــى الهيئــة
 1الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161007بتاريخ  23سبتمبر  ،2016أ.ن ضد الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات
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استشــارة املحكمــة االداريــة قبــل إصــدار قراراتهــا .وحيــث أن مجــال االستشــارات
الوجوبيــة علــى معنــى الفصــل  4مــن القانــون عــدد  40لســنة  1972املــؤرخ فــي
غــرة جــوان  1972املتعلــق باملحكمــة االداريــة يقتصــر علــى مشــاريع االوامــر ذات
الصبغــة الترتيبيــة ممــا يجعــل طلــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات رأي
املحكمــة االداريــة قبــل اتخاذهــا لقرارهــا عــدد  5لســنة  2016إجــراء اختياريــا ال
يترتــب عــن تركــه عــدم شــرعية القــرار املذكــور ،االمــر الــذي يتجــه معــه رفــض هــذا
1
الفــرع مــن املطعــن”.
 1الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20163002بتاريخ  3نوفمبر  2016ه.ن ومن معه ضد الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات.

الفصل  :14تنظم االنتخابات خالل األشهر األربعة األخيرة من املدة النيابية للمجلس.
تحــدد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات روزنامــة االنتخابــات بمــا يتفــق مــع اآلجــال الــواردة
بهــذا القانــون.
الفصل ُ :15يع ّد ناخب ًا:
قاض ،مباشر ًا أو في حالة إلحاق،
 كل ٍمحام مباشر مرسم بجدول املحاماة
 كلٍ
 كل مــدرس باحــث قــار ومباشــر مــن ذوي االختصاصــات املذكــورة بالفصــل  2بمؤسســاتالتعليــم العالــي،
 كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء املحاسبني بالبالد التونسية، كل عدل منفذ مرسم ومباشر.وال يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبني.
الفصل  :16تضبط الهيئة قائمات الناخبني بمناسبة كل انتخابات.
تمــد الهيــاكل املعنيــة ،كل فيمــا يخصــه ،الهيئــة باملعطيــات الالزمــة لضبــط وتحيــن هــذه
القائمــات ،وذلــك فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة.
تنشــر الهيئــة قائمــات الناخبــن بموقعهــا االلكترونــي ،أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن إعــام
الناخبــن.
يمكــن لــكل مــن لــه مصلحــة االعتــراض أمــام الهيئــة بهــدف شــطب اســم أو ترســيم اســم أو
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إصــاح خطــأ فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة.
ويمكــن لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن فــي قــرار الهيئــة املتعلــق باالعتراضــات علــى قائمــات
الناخبــن طبقــا ألحــكام الفصلــن  29و 30مــن هــذا القانــون.
الفصل  :17يشترط في املترشح لعضوية املجلس:
 أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية، اإلدالء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية، أ ّال يكون قد صدرت في ح ّقه عقوبة تأديبية.وال يقبــل ترشــح أعضــاء املكاتــب التنفيذيــة أو الهيئــات املديــرة بإحــدى الجمعيــات أو الهيئــات
املهنيــة أو النقابــات للقطاعــات املعنيــة إال بعــد االســتقالة منهــا.
على كل مترشح أن يق ّدم تصريحا على الشرف بأنه لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.
كل تصريــح مخالــف للحقيقــة يكــون قابــا لالعتــراض أمــام الهيئــة طبــق اإلجــراءات الــواردة
بالفصــل  24مــن هــذا القانــون.
الفصل  :18يشترط في القاضي املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 في حالة مباشرة. له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح ال تقل عن:• خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليني
• ثالث سنوات بالنسبة للقضاة اإلداريني واملاليني.
الفصل  :19يشترط في املحامي املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشر ًا، مرسم ًا بجدول املحامني لدى التعقيب، له أقدمية فعلية في املهنة ال تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.الفصل  :20يشترط في املدرس الباحث املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشر ًا وقارا من ذوي االختصاصات املذكورة بالفصل  2بمؤسسات التعليم العالي، لــه أقدميــة فــي التدريــس الجامعــي ملـ ّدة خمــس عشــرة ســنة علــى األقــل فــي تاريــخ تقديــمالترشــح.
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الفصل  :21يشترط في الخبير املحاسب املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشرا مرســما بجــدول الخبــراء املحاســبني منــذ خمــس ســنوات علــى األقــل فــي تاريــخ تقديــمالترشــح.
الفصل  :22يشترط في العدل املنفذ املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشرا. مرسما بجدول العدول املنفذين منذ خمس عشرة سنة على األقل في تاريخ تقديم الترشحالفصل  :23ال يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.
الفصل  :24تضبط الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات آجال الترشحات.
يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة اجراءات تقديمها.
تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ انقضــاء أجــل
ّ
الترشــح ويتــم ذلــك بقــرار يعلــم بــه املعنــي باألمــر بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا علــى أن يكــون
ذلــك فــي أجــل يومــن مــن تاريــخ صــدور القــرار.
تع ّلــق الهيئــة قائمــات املترشــحني املقبولــن بمقرهــا ويتــم نشــرها بموقعهــا االلكترونــي فــي اليــوم
املوالــي النتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
ويمكــن لــكل مترشــح أن يطعــن فــي قــرار الهيئــة املتعلــق بضبــط قائمــة املترشــحني طبقــا ألحــكام
الفصلــن  29و 30مــن هــذا القانون.
الفصــل  :25يكــون االنتخــاب حــرا ومباشــرا ونزيهــا وســريا فــي دورة انتخابيــة واحــدة باعتمــاد
طريقــة االقتــراع علــى األفــراد.
يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.
ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.
الفصــل  :26تعتبــر ملغــاة كل ورقــة غيــر معـ ّدة للغــرض أو تحتــوي أكثــر مــن العــدد املقــرر لــكل
رتبــة أو صنــف ،أو ال تعبــر بوضــوح عــن إرادة الناخــب ،أو تتعــارض مــع مبــادئ ســرية أو حريــة
االقتراع.
كمــا تعتبــر ملغــاة كل ورقــة ال تحتــرم مبــدأ التناصــف فــي عــدد املترشــحني الذيــن يختارهــم
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الناخــب لــكل صنــف ،وذلــك فــي حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي مــن املقاعــد املخصصــة لــكل
صنــف ورتبــة ،ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي ال يترشــح فيهــا عــدد كاف مــن املترشــحني
مــن أحــد الجنســن.
ال يتم احتساب األوراق البيضاء ضمن النتائج.
الفصــل  :27تح ـ ّرر مكاتــب االقتــراع والفــرز محاضــر ًا فــي عمليــة االقتــراع والفــرز تتضمــن
عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا مــن كل مترشــح وعــدد األوراق امللغــاة واألوراق البيضــاء،
ومالحظاتهــا عنــد االقتضــاء ،ويقــع إمضاؤهــا مــن قبــل أعضائهــا.
يودع نظير من محضر الفرز بصندوق االقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.
الفصــل  :28تصـ ّرح الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بفــوز األعضــاء ال ّلذيــن تحصلــوا علــى
أكبــر عــدد مــن األصــوات حســب األصنــاف والرتــب وفــي حــدود املقاعــد املخصصــة لهــا،
ويحــرر محضــر فــي ذلــك .وفــي حالــة تســاوي األصــوات املتحصــل عليهــا يقــرر فــوز املترشــح
األكثــر أقدميــة وعنــد التســاوي يق ـ ّدم املترشــح األكبــر س ـنّا.
تضبــط الهيئــة القائمــة األوليــة للفائزيــن وتعلــن عــن النتائــج األوليــة علــى موقعهــا االلكترونــي
حــال االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز والتثبــت مــن النتائــج.
الفصــل  :29يمكــن لــكل مترشــح الطعــن فــي النتائــج األوليــة لــدى املحكمــة اإلداريــة االبتدائيــة
بتونــس فــي أجــل الثالثــة أيــام املواليــة مــن تاريــخ اإلعــان عنهــا ويتــم ذلــك بموجــب عريضــة
كتابيــة يب ّلــغ نظيــر منهــا إلــى الهيئــة باإليــداع املباشــر بمق ّرهــا املركــزي أو بأيــة وســيلة تتــرك
أثــرا كتابيــا.
تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم عريضــة الطعــن وإحالتهــا فــورا إلــى رئيــس املحكمــة الــذي يحيلهــا
حــاال إلــى إحــدى الدوائــر.
يع ّيــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ ترســيم
عريضــة الطعــن ويســتدعى األطــراف لحضورهــا بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ املرافعة.
يتــم اإلعــام بالحكــم مــن طــرف املحكمــة التــي أصدرتــه فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ
صــدوره بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :30يمكــن الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة اإلداريــة االبتدائيــة
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ـام وبموجــب عريضــة مع ّللــة
بتونــس لــدى املحكمــة اإلداريــة االســتئنافية بتونــس بواســطة محـ ٍ
تكــون مصحوبــة بنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ اإلعــام
بالحكــم بعــد تبليــغ نظيــر منهــا إلــى الجهــة املطعــون ض ّدهــا.
ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ،ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتو ّلــى كتابــة املحكمــة املتع ّهــدة ترســيم عريضــة الطعــن وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول الــذي
يــأذن بتعيينهــا حــاال بإحــدى الدوائــر.
يع ّيــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تســجيل
عريضــة الطعــن ويســتدعى األطــراف لحضورهــا بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
تحجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ جلســة
املرافعــة.
يكــون الحكــم باتــا غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي وجــه مــن األوجــه ولــو بالتعقيــب ويتــم اإلعــام بــه
مــن طــرف املحكمــة التــي أصدرتــه فــي أجــل يومــن مــن تاريــخ صــدوره.
الفصــل  :31تضبــط الهيئــة القائمــة النهائيــة للمترشــحني والفائزيــن عــن كل مجلــس قضائــي
بعــد انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها ،وتحيلهــا فــي أجــل ثمانيــة
وأربعــن ســاعة إلــى رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء املنتهيــة واليتــه.
يدعــو الرئيــس املنتهيــة واليتــه النعقــاد الجلســة األولــى للمجلــس بعــد االنتخابــات فــي أجــل
أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه للنتائــج النهائيــة لالنتخابــات.
الفصــل  :32يعقــد املجلــس جلســته األولــى برئاســة أكبــر األعضــاء ســنا مــن القضــاة علــى أال
يكــون مــن املترشــحني لرئاســة املجلــس ويســاعده نائــب للرئيــس هــو األصغــر ســنا مــن غيــر
القضــاة علــى أال يكــون مــن املترشــحني ملنصــب نائــب الرئيــس.
ينتخــب املجلــس خــال هــذه الجلســة رئيســا لــه مــن القضــاة األعلــى رتبــة ونائبــا لــه ،مــن بــن
أعضائــه.
الفصــل  :33يتولــى كل مجلــس قضائــي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد االنتخابــات انتخــاب رئيــس
لــه مــن بــن القضــاة األعلــى رتبــة ونائبــا لــه مــن بــن األعضــاء.
الفصــل  :34يباشــر أعضــاء مختلــف هيــاكل املجلــس املنتخبــون مهامهــم لفتــرة واحــدة م ّدتهــا
ـت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد ويبقــى العضــو املنتخــب مــن القضــاة ممثــا عــن رتبتــه فــي
سـ ّ
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تاريــخ االنتخــاب بقطــع النظــر عــن ترقيتــه إلــى رتبــة أعلــى.

القسم الثالث :تنظيم املجلس وطرق سير هياكله
الفصــل  :35يضبــط املجلــس نظامــه الداخلــي بعــد استشــارة املحكمــة اإلداريــة العليــا ويصــادق
عليــه بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه.
الفصــل  :36يعقــد املجلــس جلســاته بدعــوة مــن رئيســه الــذي يضبــط جــدول أعمالــه ،أو بطلــب
مــن ثلــث أعضــاء املجلــس.
ال تكون جلسات املجلس قانونية إال بحضور ثلثي أعضائه.
وفــي صــورة عــدم توفــر النصــاب تعــاد الدعــوة إلــى انعقــاد جلســة أخــرى فــي أجــل ال يقــل عــن
ثالثــة أيــام وال يتجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ الجلســة األولــى علــى أال يقـ ّـل عــدد الحضــور
عــن النصــف.
الفصــل  :37يتخــذ املجلــس قراراتــه بأغلبيــة الحاضريــن مــن األعضــاء عــدا الصــور الخاصــة
الــواردة بهــذا القانــون .وفــي حالــة التســاوي يكــون صــوت الرئيــس مرجحــا.
الفصــل  :38تنســحب األحــكام املتعلقــة بالدعــوة النعقــاد املجلــس والنصــاب وأغلبيــة اتخــاذ
القــرار الــواردة بالفصلــن  36و 37علــى مختلــف الهيــاكل املك ّونــة للمجلــس.
وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس القضائي.
يحجــر علــى رئيــس املجلــس وأعضائــه املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بهــم
الفصــل ّ :39
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .كمــا يجــب عليهــم التصريــح بالحــاالت والوضعيــات التــي
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى حيادهــم.
ويعرضهم االمتناع عن هذا التصريح الى املؤاخذة التأديبية.
الفصــل  :40إذا ارتكــب رئيــس املجلــس أو أحــد أعضائــه فعــا قصديــا موجبــا للتت ّبــع الجزائــي
أو خطــأ جســيما موجبــا للمؤاخــذة التأديبيــة ،فإنــه يقــع تجميــد عضويتــه بقــرار مــن الجلســة
ـت فيمــا نســب إليــه طبــق اإلجــراءات الخاصــة بذلــك الــواردة بالنظــام
العامــة فــي انتظــار البـ ّ
الداخلــي.
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يرفــع التجميــد بمجــرد صــدور قــرار عــن مجلــس التأديــب بالحفــظ أو بصــدور حكــم جزائــي
بــات بعــدم ســماع الدعــوى.
تنتهي العضوية باملجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات باإلدانة.
الفصــل  :41فــي صــورة حصــول شــغور نهائــي فــي تركيبــة أحــد املجالــس القضائيــة الســتقالة
أو إعفــاء أو عــزل أو وفــاة أو ألي ســبب آخــر مــن أســباب الشــغور النهائــي ،يع ـ ّوض العضــو
املنتخــب بمــن يليــه فــي صنفــه أوفــي رتبتــه حســب ترتيــب األصــوات املتحصــل عليهــا وفــق
النتائــج النهائيــة.
وفي حالة استنفاذ املترشحني يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.
يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تب ّقى من املدة النيابية.

الباب
الثالث

اختصاصات املجلس األعلى للقضاء

القسم األول :صالحيات الجلسة العامة
الفصل  :42تتو ّلى الجلسة العامة:
 إعداد النظام الداخلي للمجلس ضبــط املنــح املســندة لألعضــاء فــي إطــار أحــكام امليزانيــة املصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــسنــواب الشــعب.
 تعيني أربعة أعضاء باملحكمة الدستورية إصدار الرأي املطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا ملقتضيات الفصل  106من الدستور مناقشة مشروع امليزانية واملصادقة عليه مناقشة التقرير السنوي واملصادقة عليه اقتراح اإلصالحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقالله إبــداء الــرأي بخصــوص مشــاريع ومقترحــات القوانــن املتعلقــة خاصــة بتنظيــم العدالــةوإدارة القضــاء واختصاصــات املحاكــم واإلجــراءات املتبعــة لديهــا واألنظمــة الخاصــة بالقضــاة
والقوانــن املنظمــة للمهــن ذات الصلــة بالقضــاء التــي تعــرض عليهــا وجوبــا.
 إبــداء الــرأي فــي مشــروع قــرار وزيــر العــدل املتعلــق ببرنامــج مناظــرة انتــداب امللحقــنالقضائيــن
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 إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين امللحقني القضائيني والقضاة باملعهد االعلى للقضاء إعداد مد ّونة أخالقيات القاضيرئيس املجلس األعلى للقضاء هو املمثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.
الفصــل  :43يع ـ ّد املجلــس تقريــرا ســنويا فــي أعمالــه يحيلــه إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة
ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس الحكومــة فــي أجــل أقصــاه موفــى شــهر جويليــة مــن
كل ســنة.
ينشر التقرير السنوي على املوقع االلكتروني الخاص باملجلس وبأية وسيلة أخرى.
يناقــش مجلــس نــواب الشــعب التقريــر فــي جلســة عامــة للحــوار مــع املجلــس فــي بدايــة كل
ســنة قضائيــة.

القسم الثاني :صالحيات املجالس القضائية الثالثة
الفصــل  :44يتــداول كل مجلــس قضائــي فــي جميــع املســائل الراجعــة إليــه بالنظــر بمقتضــى
الدســتور والقانــون وفــي ّ
ـص ســير العمــل القضائــي فــي نطــاق اختصاصــه ،كمــا
كل مــا يخـ ّ
يتولــى ضبــط حاجياتــه فــي إطــار إعــداد مشــروع ميزانيــة املجلــس األعلــى للقضــاء.

الفرع األول :املسار املهني للقضاة
ـت كل مجلــس قضائــي فــي املســار املهنــي للقضــاة الراجعــن إليــه بالنظــر مــن
الفصــل  :45يبـ ّ
يبــت فــي مطالــب رفــع الحصانــة ومطالــب االســتقالة واإللحــاق
تســمية وترقيــة ونقلــة ،كمــا ّ
واإلحالــة علــى التقاعــد املب ّكــر واإلحالــة علــى عــدم املباشــرة وفــق أحــكام األنظمــة األساســية
للقضــاة.
يعتمــد املجلــس القضائــي عنــد النظــر فــي املســار املهنــي للقضــاة علــى مبــادئ تكافــؤ الفــرص
والشــفافية والكفــاءة والحيــاد واالســتقاللية .ويراعــي لهــذه الغايــة املقتضيــات واملبــادئ الــواردة
بالدســتور واملعاهــدات الدوليــة واملعاييــر والشــروط املنصــوص عليهــا باألنظمــة األساســية
للقضــاة.
الفصــل  :46تحـ ّدد املجالــس القضائيــة الثالثــة كل فيمــا يخصــه احتياجــات املحاكم مــن القضاة
والشــغورات الحاصلــة فــي الخطــط والوظائــف القضائيــة وتنظــر فــي مطالب النقــل والترقيات.
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الفصــل  :47يعلــن املجلــس األعلــى للقضــاء عــن الحركــة القضائيــة مــرة واحــدة فــي الســنة
فــي أجــل أقصــاه موفــى جويليــة مــن كل ســنة ويمكــن للمجلــس عنــد االقتضــاء إجــراء حركــة
اســتثنائية خــال الســنة القضائيــة.
الفصــل  :48ال يمكــن نقلــة القاضــي خــارج مركــز عملــه ولــو فــي إطــار ترقيــة دون رضــاه املع ّبــر
عنــه كتابــة .وال تحــول هــذه األحــكام دون نقلــة القاضــي بموجــب قــرار مع ّلــل صــادر عــن املجلــس
القضائــي مراعــاة ملصلحــة العمــل الناشــئة عن:
 ضرورة تسديد الشغورات باملحاكم. توفير اإلطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة. تعزيز املحاكم ملجابهة ارتفاع ب ّين في حجم العمل.وال يجــوز أن تتجــاوز مــدة املباشــرة فــي مركــز النقلــة تلبيــة ملتطلبــات مصلحــة العمــل ثــاث
ســنوات إ ّال إذا ع ّبــر القاضــي املعنــي عــن رغبــة صريحــة فــي البقــاء بــذات املركــز.
يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
الفصــل  :49يتو ّلــى كل مــن املجالــس القضائيــة الثالثــة إعــداد جــداول ســنوية للترقيــة وفقــا
ألحــكام األنظمــة األساســية للقضــاة.
الفصــل  :50ترفــع إلــى املجلــس القضائــي املعنــي مطالــب الترقيــة والنقــل والترشــح للخطــط
والوظائــف القضائيــة فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ اإلعــان عــن قائمــة الشــغورات.
الفصــل  :51تنظــر املجالــس القضائيــة الثالثــة كل فيمــا يخصــه فــي مطالــب االســتقالة وتبــت
فيهــا ،بأغلبيــة أعضائهــا ،فــي أجــل أقصــاه ســتون يومــا مــن تاريــخ تقديمهــا.
وال يمكن للمجلس رفض استقالة قاض ،غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.
البت في مطالب االستقالة ،خالل األجل املذكور ،قبوال للطلب.
ويع ّد عدم ّ
وال يمكــن الرجــوع فــي االســتقالة املقبولــة كمــا أن ذلــك ال يحــول دون املســاءلة التأديبيــة عنــد
االقتضــاء.
الفصل  :52تنظر املجالس القضائية الثالثة كل فيما يخصه في مطالب اإللحاق.
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الفصــل  :53تعــرض علــى املجالــس القضائيــة الثالثــة كل فيمــا يخصــه مطالــب اإلحالــة علــى
التقاعــد املب ّكــر وتبــت فيهــا طبــق الشــروط املحــددة باألنظمــة األساســية للقضــاة.
الفصــل  :54ال يمكــن إعفــاء القاضــي مــن مباشــرة مهامــه إال بموجــب قــرار معلــل مــن املجلــس
األعلــى للقضــاء يتــم نشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.
تضبــط األنظمــة األساســية للقضــاة الحــاالت التــي يمكــن بمقتضاهــا إعفــاء القاضــي مــن
مباشــرة مهامــه.
الفصــل  :55يمكــن التظ ّلــم مــن القــرارات املتعلقــة باملســار املهنــي للقضــاة أمــام املجلــس
القضائــي املعنــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ نشــرها أو اإلعــام بهــا.
ـت املجلــس القضائــي فــي مطالــب التظ ّلــم فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ
ويبـ ّ
تقديــم الطلــب.
الفصــل  :56يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة بشــأن املســار املهنــي للقضــاة أمــام املحكمــة
اإلداريــة االســتئنافية بتونــس فــي أجــل أقصــاه الشــهر مــن تاريــخ نشــرها أو مــن تاريــخ الجــواب
أو مــن تاريــخ انقضــاء أجــل البــت فــي مطلــب التظلــم دون ر ّد.
يتم الفصل من املحكمة املتعهدة في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.
الفصــل  :57يمكــن الطعــن فــي الحكــم الصــادر عــن املحكمــة اإلداريــة االســتئنافية بتونــس أمــام
املحكمــة اإلداريــة العليــا فــي أجــل عشــرة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بــه.
يتــم الطعــن بعريضــة كتابيــة يب ّلــغ نظيــر منهــا مــع القــرار املطعــون فيــه إلــى املطعــون ض ـ ّده
بواســطة عــدل من ّفــذ.
تقــدم عريضــة الطعــن ومؤ ّيداتهــا وأصــل محضــر التبليــغ إلــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة العليــا
التــي تتو ّلــى ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول لتعيينهــا حــاال ويتــم إعــام الطرفــن
بموعــد الجلســة.
وعلــى املطعــون ض ـ ّده الــر ّد كتابــة فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليــغ عريضــة
الطعــن إليــه.
تبت املحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.
ّ
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الفرع الثاني :التأديب
الفصل  :58ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعني إليه بالنظر.
وتضبط األنظمة األساسية للقضاة س ّلم العقوبات التأديبية.
الفصــل  :59توجــه الشــكايات والبالغــات واالعالمــات املتعلقــة باألفعــال املنســوبة ألحــد القضــاة
والتــي مــن شــأنها أن تكــون ســببا فــي تحريــك املســاءلة التأديبيــة إلــى وزيــر العــدل أو رئيــس
املجلــس الــذي يحيلهــا وجوبــا وعلــى الفــور إلــى التفقديــة العامــة للشــؤون القضائيــة إلجــراء
األبحــاث الالزمــة.
وللمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه.
عند انتهاء األبحاث يتولى املتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو باإلحالة.
فــي صــورة الحفــظ يتــم إعــام الشــاكي ووزيــر العــدل ورئيــس املجلــس فــي أجــل أقصــاه عشــرة
أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
وللشــاكي فــي هــذه الصــورة أن يتظلــم لــدى املتفقــد العــام بمطلــب كتابــي فــي التمــاس إعــادة
البحــث.
وللمتفقــد العــام أن يســتجيب لهــذا املطلــب ويــأذن بإعــادة البحــث أو أن يرفضــه وذلــك فــي أجــل
ال يتعــدى شــهرا مــن تاريــخ تقديــم املطلــب.
يوجــه املتفقــد العــام امللــف فــورا إلــى رئيــس املجلــس الــذي يحيلــه بــدوره
فــي صــورة اإلحالــة ّ
إلــى رئيــس املجلــس القضائــي الراجــع إليــه القاضــي املحــال بالنظــر.
يضبط القانون صالحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.
الفصــل  :60يعــن رئيــس املجلــس القضائــي املنتصــب للتأديــب فــور توصلــه بامللــف مقــررا مــن
بــن أعضائــه شــريطة أال يكــون أقــل رتبــة مــن القاضــي املحــال.
يتولــى املقــرر إجــراء األبحــاث الالزمــة ويســتدعي القاضــي املعنــي ويتلقــى جوابــه ومؤيداتــه
ودفوعاتــه كمــا يمكنــه ســماع كل مــن يــرى فائــدة فــي ســماعه ولــه أن يتحــول إلــى مــكان تواجــد
القاضــي عندمــا يتعـ ّذر حضــوره ألســباب قاهــرة ،ولــه أن يســتعني بمــن يــراه مــن أهــل الخبــرة.
الفصــل  :61ينهــي القاضــي املقــرر أعمالــه فــي أجــل أقصــاه شــهران مــن تاريــخ تعهــده بامللــف.
مفصــا فــي أعمالــه يحيلــه فــور االنتهــاء منــه إلــى رئيــس املجلــس القضائــي
ويح ـ ّرر تقريــرا ّ
املنتصــب للتأديــب الــذي يدعــو إلــى انعقــاد جلســة فــي أجــل أقصــاه الشــهر.
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يســتدعي املجلــس القضائــي القاضــي املحــال ويدعــوه إلــى املثــول أمامــه بواســطة رســالة
مضمونــة الوصــول مــع اإلعــام بالبلــوغ أو بتســليمه االســتدعاء مباشــرة قبــل عشــرين يومــا
علــى األقــل مــن موعــد انعقــاد الجلســة.
للقاضــي املعنــي أن ّ
يطلــع علــى جميــع أوراق امللــف قبــل موعــد الجلســة وتس ـ ّلم إليــه نســخة
منهــا بنــاء علــى طلبــه ويمكنــه طلــب التأخيــر لالطــاع وإعــداد وســائل الدفــاع ولــه االســتعانة
بقــاض أو بمحــام.
إذا تخ ّلــف القاضــي املحــال عــن الحضــور بعــد اســتدعائه كمــا يجــب ودون عــذر مقبــول يواصــل
املجلــس القضائــي النظــر فــي امللــف طبــق أوراقــه.
الفصــل  :62ال تكــون جلســات املجلــس القضائــي املنتصــب للتأديــب قانونيــة إال بحضــور أغلبيــة
أعضائه.
تصــدر قــرارات املجلــس القضائــي فــي املــادة التأديبيــة بأغلبيــة األعضــاء الحاضريــن وتكــون
يرجــح صــوت الرئيــس.
معللــة .وفــي صــورة تســاوي األصــوات ّ
الفصــل  :63فــي صــورة ثبــوت الخطــأ املوجــب للتأديــب علــى مقتضــى أحــكام األنظمة األساســية
للقضــاة ،فــإن املجلــس القضائــي املعنــي املنتصــب للتأديــب يق ـ ّرر العقوبــة املناســبة لألفعــال
املرتكبــة مــن بــن سـ ّلم العقوبــات الــوارد باألنظمــة األساســية املذكــورة.
وإذا كانــت األفعــال املنســوبة للقاضــي تشـ ّكل جنحــة مخ ّلــة بالشــرف أو جنايــة ،فعلــى املجلــس
القضائــي أن يتخــذ قــرارا معلــا بإيقافــه عــن العمــل فــي انتظــار البــت فيمــا ينســب إليــه ويحــال
امللــف فــورا إلــى النيابــة العموميــة التخــاذ مــا تــراه صالحــا مــن اجــراءات.
تع ّلق إجراءات التأديب إلى حني صدور حكم قضائي بات.
الفصــل  :64تحــال القــرارات التأديبيــة إلــى رئيــس املجلــس إلمضائهــا وت َّ
ُنفــذ بقطــع النظــر عــن
الطعــن فيهــا.
يتــم إعــام الصــادر ضــده القــرار التأديبــي واملتفقــد العــام للشــؤون القضائيــة بالقــرارات
التأديبيــة مباشــرة أو برســالة مضمونــة الوصــول مــع اإلعــام بالبلــوغ فــي أجــل أقصــاه ثالثــة
أيــام مــن تاريــخ إمضائهــا.
الفصــل  :65يلتــزم أعضــاء املجلــس القضائــي املنتصــب للتأديــب بواجــب حفــظ ســر املــداوالت
والتصويــت ومراعــاة مقتضيــات واجــب التحفــظ.
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ويمنع عليهم التصريح خارج املداوالت الرسمية بكل ما له عالقة بامللفات املعروضة للنظر.
الفصــل  :66يمكــن الطعــن فــي القــرارات التأديبيــة طبــق نفــس الصيــغ واإلجــراءات واآلجــال
الــواردة بالفصلــن  56و 57مــن هــذا القانــون مــن طــرف مــن صــدر ضــده القــرار أو املتفقــد
العــام للشــؤون القضائيــة.
ال يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له املشاركة في اتخاذ القرار التأديبي املطعون فيه.
الفصــل  :67تضــاف إلــى امللــف الشــخصي للقاضــي املعنــي بعــد إعالمــه نســخة مــن القــرار
التأديبــي بمج ـ ّرد صيرورتــه باتــا.

الباب
الرابع

التنظيم اإلداري واملالي للمجلس األعلى للقضاء

الفصل  :68تحدث داخل املجلس األعلى للقضاء املصالح اإلدارية التالية:
 الكتابة العامة. إدارة شؤون القضاة. إدارة للبحوث والدراسات.يضبــط بقــرار مــن رئيــس املجلــس التنظيــم الهيكلــي إلدارتــه ومشــموالتها فــي إطــار مــا منحــه
هــذا القانــون مــن صالحيــات للمجلــس.
الفصل  :69يس ّمى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس املجلس.
الفصــل  :70يخضــع أعــوان املجلــس األعلــى للقضــاء إلــى أحــكام القانــون عــدد  112لســنة
 1983املــؤرخ فــي  12ديســمبر  1983املتعلــق بضبــط النظــام األساســي العــام ألعــوان الدولــة
والجماعــات املحليــة واملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة وتضبــط أنظمتهــم األساســية
الخاصــة بأمــر حكومــي بنــاء علــى اقتــراح مــن املجلــس األعلــى للقضــاء.
الفصــل  :71تنفــذ العمليــات املاليــة للمجلــس وفــق القواعــد املقــررة بمجلــة املحاســبة العموميــة
ومبــادئ الشــفافية والنجاعــة.
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الباب

الخامس

أحكام انتقالية

الفصــل  :72تضــع الدولــة تحــت تصــرف املجلــس وبمجــرد اســتكمال تركيبتــه ،املــوارد البشــرية
واالعتمــادات املاليــة الضروريــة إلــى حــن رصــد امليزانيــة الخاصــة بــه وضبط األنظمة األساســية
الخاصــة بأعوانه.
الفصــل  :73تحيــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات القائمــة النهائيــة للمترشــحني والفائزيــن
عــن كل مجلــس قضائــي بعــد انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها فــي
أجــل ثمــان وأربعــن ســاعة إلــى رئيــس الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي.
يدعــو رئيــس الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى للقضــاء العدلــي النعقــاد أول جلســة للمجلــس فــي
أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه لنتائــج االنتخابــات.
الفصــل  :74يواصــل كل مــن الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي واملجلــس األعلــى
للمحكمــة اإلداريــة واملجلــس األعلــى لدائــرة املحاســبات مباشــرة مهامهــم إلــى حــن اســتكمال
تركيبــة املجلــس األعلــى للقضــاء بهياكلــه األربعــة وإرســائه.
الفصــل  :75إلــى حــن احــداث محاكــم إداريــة ابتدائيــة واســتئنافية ومحكمــة إداريــة عليــا،
يتركــب مجلــس القضــاء اإلداري بالنســبة إلــى أعضائــه مــن القضــاة املعينــن بالصفــة مــن:
 الرئيس األول للمحكمة اإلدارية رئيس الدائرة التعقيبية أو االستشارية األقدم في خطته رئيس الدائرة االستئنافية األقدم في خطته رئيس الدائرة االبتدائية األقدم في خطتهالفصــل  :76إلــى حــن احــداث محكمــة املحاســبات ،يتركــب مجلــس القضــاء املالــي بالنســبة إلى
أعضائــه مــن القضــاة املعينــن بالصفــة من:
 الرئيس األول لدائرة املحاسبات مندوب الحكومة العام وكيل رئيس دائرة املحاسبات -رئيس غرفة األقدم في رتبة مستشار

31

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

الفصــل  :77إلــى حــن تركيــز جهــاز القضــاء اإلداري طبــق أحــكام الفصــل  116مــن
الدســتور ،تنظــر الدوائــر االبتدائيــة الحاليــة للمحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون التــي ترفــع
أمــام املحكمــة اإلداريــة االبتدائيــة بتونــس املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون .وتنظــر
الدوائــر االســتئنافية الحاليــة للمحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون التــي ترفــع أمــام املحكمــة
االداريــة االســتئنافية بتونــس املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فيمــا تنظــر الجلســة
العامــة الحاليــة باملحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون التــي تعــرض علــى املحكمــة اإلداريــة
العليــا طبــق هــذا القانــون .ويمــارس الرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة صالحيــات
رئيــس املحكمــة اإلداريــة العليــا املنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
ويتــم النظــر فــي هــذه الطعــون وفــق األحــكام واإلجــراءات واآلجــال الــواردة فــي هــذا
القانــون.
كمــا تتعهــد دائــرة املحاســبات الحاليــة فيمــا يرجــع بالنظــر إلــى محكمــة املحاســبات
املنصــوص عليــه بهــذا القانــون إلــى حــن إعــادة تنظيــم القضــاء املالــي ومراجعــة النظــام
األساســي لقضاتــه وفــق مقتضيــات الفصــل  117مــن الدســتور.
الفصــل  :78يتواصــل العمــل بأحــكام القانــون عــدد  29لســنة  1967املــؤرخ فــي 14
جويليــة  1967املتعلــق بنظــام القضــاء واملجلــس األعلــى للقضــاء والقانــون األساســي
للقضــاة ،وأحــكام املرســوم عــدد  6لســنة  1970املــؤرخ فــي  26ســبتمبر  1970واملتعلــق
بضبــط القانــون األساســي ألعضــاء دائــرة املحاســبات ،وأحــكام القانــون األساســي
عــدد  67لســنة  1972املــؤرخ فــي  01أوت  1972واملتعلــق بتســيير املحكمــة اإلداريــة
والنظــام األساســي ألعضائهــا ،فيمــا ال يتعــارض مــع هــذا القانــون.
الفصــل  :79تحــال جميــع ملفــات القضــاة املعروضــة علــى كل مــن الهيئــة الوقتيــة
لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي واملجلــس األعلــى للقضــاء اإلداري واملجلــس األعلــى
ـت فيهــا إلــى املجلــس األعلــى للقضــاء.
للقضــاء املالــي التــي لــم يقــع البـ ّ
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الفصــل  :80يدخــل هــذا القانــون حيــز النفــاذ بدايــة مــن تاريــخ نشــره بالرائــد الرســمي
للجمهورية التونســية.
ُينشــر هــذا القانــون األساســي بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونسـ ّية ،و ُين ّفــذ كقانــون
مــن قوانــن الدولــة.
					

تونس في  28أفريل 2016
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الروزنامة
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القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء
الفصــل  :14تنظــم االنتخابــات خــال األشــهر األربعــة األخيــرة مــن املــدة النيابيــة
للمجلــس.
تحــدد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات روزنامــة االنتخابــات بمــا يتفــق مــع
اآلجــال الــواردة بهــذا القانــون.
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  2لســنة  2016مــؤرخ  9جــوان
 2016يتعلــق بضبــط روزنامــة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء لســنة 2016
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
ً
وخاصة الفصول  112و125و  126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل األول :تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على انتخابات املجلس األعلى للقضاء.

الباب
األول

ضبط قائمات الناخبني

الفصــل  :2تضبــط الهيئــة قائمــات الناخبــن األوليــة بنــاء علــى املعطيــات املق ّدمــة مــن الهيــاكل
املعنيــة بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء ،وتتولــى نشــرها بموقعهــا اإللكترونــي أو بــأي طريقــة
أخــرى تضمــن إعــام الناخبــن وقبــول مطالــب االعتــراض بشــأنها فــي الفتــرة املمتــدة مــن يــوم
االثنــن  20جــوان  2016إلــى يــوم االثنــن  1أوت .2016
الفصــل  :3تبــت الهيئــة فــي مطالــب االعتــراض يومــي الثالثــاء واألربعــاء  2و 3أوت  ،2016وتعلــم
األطــراف املعنيــة بقراراتهــا فــي هــذا الخصــوص فــي أجــل أقصــاه يــوم الجمعــة  5أوت .2016
الفصــل  :4تضبــط الهيئــة قائمــات الناخبــن النهائيــة إثــر انقضــاء الطعــون القضائيــة فــي
قــرارات الهيئــة املتعلقــة باالعتراضــات أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها ،وتنشــرها علــى
موقعهــا اإللكترونــي أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن إعــام الناخبــن.
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املرســمني بــه ابتــداء مــن تاريــخ
الفصــل  :5يمكــن للناخبــن تقديــم مطالــب لتغييــر مركــز االقتــراع
ّ
نشــر قائمــات الناخبــن وإلــى غايــة يــوم االثنــن  3أكتوبــر .2016

الباب
الثاني

الترشحات

الفصــل  :6يتــم قبــول الترشــحات لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء فــي الفتــرة املمتــدة مــن يــوم
الجمعــة  2ســبتمبر  2016إلــى يــوم األحــد  11ســبتمبر .2016
الفصــل  :7تتولــى الهيئــة نشــر قائمــة املترشــحني لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء يــوم األربعاء
 14ســبتمبر  ،2016وتق ـ ّدم مطالــب االعتــراض علــى التصريــح علــى الشــرف املتعلــق بالعقوبــات
التأديبيــة املنصــوص عليــه بالفقرتــن  3و 4مــن الفصــل  17مــن القانــون األساســي املتعلــق
باملجلــس األعلــى للقضــاء يومــي الخميــس والجمعــة  15و 16ســبتمبر .2016
الفصــل  :8تتولــى الهيئــة البــت فــي مطالــب الترشــح فــي الفتــرة املمتــدة مــن يــوم األربعــاء 14
ســبتمبر  2016إلــى يــوم الســبت  17ســبتمبر .2016
الفصــل  :9تتولــى الهيئــة تعليــق قائمــات املترشــحني املقبولــن بمقراتهــا ونشــرها بموقعهــا
اإللكترونــي وإعــام املترشــحني ومق ّدمــي مطالــب االعتــراض علــى التصريــح علــى الشــرف
بقراراتهــا فــي أجــل أقصــاه يــوم االثنــن  19ســبتمبر .2016
الفصــل  :10تضبــط الهيئــة القائمــات النهائيــة للمترشــحني لعضويــة كل مجلــس قضائــي
إثــر انقضــاء الطعــون القضائيــة أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها ،وتنشــرها علــى موقعهــا
اإللكترونــي.
الفصــل  :11تتولــى الهيئــة قبــول مطالــب انســحاب املترشــحني مــن انتخابــات املجلــس األعلــى
للقضــاء فــي أجــل أقصــاه يــوم االثنــن  3أكتوبــر .2016

37

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

الباب
الثالث

االقتراع واإلعالن عن النتائج

الفصــل  :12يتــم االقتــراع فــي انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء يــوم األحــد  23أكتوبــر 2016
بمراكــز االقتــراع التــي تعلــن عنهــا الهيئــة.
الفصــل  :13تعلــن الهيئــة عــن النتائــج األوليــة لالنتخابــات علــى موقعهــا اإللكترونــي حــال
االنتهــاء مــن عمليــات الفــرز والتثبــت مــن النتائــج وفــي أجــل أقصــاه يــوم الثالثــاء  25أكتوبــر
.2016
الفصــل  :14تضبــط الهيئــة القائمــة النهائيــة للفائزيــن عــن كل مجلــس قضائــي إثــر انقضــاء
الطعــون القضائيــة فــي قــرارات الهيئــة أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حاال.
تونس في  9جوان .2016
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روزنامة انتخابات املجلس األعلى للقضاء
العملية االنتخابية

التاريخ
تاريخ البداية

تاريخ النهاية

املالحظات

االثنني  20جوان  2016االثنني  1أوت 2016

 1نشر قائمات الناخبني (األولية)
تل ّقــي مطالــب االعتــراض علــى قائمــات
االثنني  20جوان  2016االثنني  1أوت 2016
2
الناخبــن
تل ّقــي مطالــب اعتمــاد املالحظــن
الجمعة  14أكتوبر
االثنني  20جوان 2016
3
و ا لصحفيــن
2016
يتــم اإلعــام بقــرارات الهيئــة فــي أجــل
البــت فــي مطالــب االعتــراض علــى
الثالثاء  2أوت  2016األربعاء  3أوت 2016
4
أقصــاه يــوم الجمعــة  5أوت .2016
قائمــات الناخبــن
الطعــون فــي قــرارات الهيئــة املتعلقــة
5
باالعتراضــات علــى قائمــات الناخبــن
 6ضبط قائمات الناخبني (النهائية)
تقديــم الترشــحات لعضويــة املجلــس
7
األعلــى للقضــاء
 8نشر قائمة املترشحني

الخميس  1سبتمبر تمتــد فتــرة الطعــون فــي قــرارات الهيئــة ملــدة
االثنني  8أوت 2016
أقصاهــا  19يــوم عمــل.
2016
يمكــن لهــذا التاريــخ أن يتغيــر بحســب الفتــرة
التــي تســتغرقها الطعــون فــي قــرارات الهيئــة
الجمعة  2سبتمبر 2016
املتعلقــة باالعتــراض علــى قائمــات الناخبــن.
الجمعة  2سبتمبر
2016

األحد  11سبتمبر
2016

األربعاء  14سبتمبر 2016

تقديــم مطالــب االعتــراض علــى
 9التصريــح علــى الشــرف املتعلــق
بالعقوبــات التأديبيــة

الخميس  15سبتمبر
2016

الجمعة  16سبتمبر
2016

 10البت في الترشحات

األربعاء  14سبتمبر
2016

السبت  17سبتمبر
2016

تعليــق قائمــة املترشــحني املقبولــن
11
لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء
الطعــون فــي قــرارات الهيئــة املتعلقــة
12
بالترشــحات
آخــر أجــل لتل ّقــي مطالــب انســحاب
13
ا ملتر شــحني
آخــر أجــل لتل ّقــي مطالــب تغييــر مراكــز
14
االقتــراع
ضبــط القائمــات النهائيــة للمترشــحني
15
لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء
 16تل ّقي مطالب اعتماد ممثلي املترشحني
 17يوم االقتراع

 18آخر أجل لإلعالن عن النتائج األولية

الطعــون فــي قــرارات الهيئــة املتعلقــة
19
بالنتائــج
ضبــط القائمــة النهائيــة للفائزيــن لــكل
20
مجلــس قضائــي
مفتاح األلوان :

ضبط قائمات الناخبني

األحد  18سبتمبر 2016
الثالثاء  20سبتمبر
2016

الجمعة  14أكتوبر
2016

يتــم نشــر قائمــة املترشــحني بهــدف
االعتــراض علــى التصريــح علــى الشــرف
املتعلــق بالعقوبــات التأديبيــة

مــن املتوقــع أن تكــون عطلــة عيــد األضحــى
يومــا االثنــن والثالثــاء  12و 13ســبتمبر .2016

يتــم إعــام املترشــحني بقــرارات الهيئــة فــي
أجــل أقصــاه يــوم االثنــن  19ســبتمبر .2016
تمتــد فتــرة الطعــون فــي قــرارات الهيئــة ملــدة
أقصاهــا  19يــوم عمــل.

االثنني  3أكتوبر 2016

 20يوما قبل يوم االقتراع.

االثنني  3أكتوبر 2016

 20يوما قبل يوم االقتراع.

الجمعة  14أكتوبر 2016

يمكــن لهــذا التاريــخ أن يتغيــر بحســب الفتــرة
التــي تســتغرقها الطعــون فــي قــرارات الهيئــة
املتعلقة بالترشــحات.

االثنني  19سبتمبر
2016

الجمعة  14أكتوبر
2016

األحد  23أكتوبر 2016
الثالثاء  25أكتوبر 2016
األربعاء  26أكتوبر
2016

االثنني  21نوفمبر
2016

الثالثاء  22نوفمبر 2016
االعتماد

الترشحات

تمتــد فتــرة الطعــون فــي قــرارات الهيئــة ملــدة
أقصاهــا  19يــوم عمــل.
يمكــن لهــذا التاريــخ أن يتغيــر بحســب الفتــرة
التــي تســتغرقها الطعــون فــي قــرارات الهيئــة
املتعلقــة بالنتائج.
االقتراع والنتائج
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اعتماد املالحظني
والصحفيني وممثلي
املترشحني والضيوف
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قانــون أساســي عــدد  23لســنة  2012مــؤرخ فــي  20ديســمبر
 2012يتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مثلمــا تــم
تنقيحــه وإتمامــه
الفصــل  :3تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات القيــام بجميــع العمليــات
املرتبطــة بتنظيــم االنتخابــات واالســتفتاءات وإدارتهــا واإلشــراف عليهــا طبقــا لهــذا
القانــون وللتشــريع االنتخابــي وتقــوم فــي هــذا اإلطــار خاصــة بمــا يلــي:
...
 .10اعتمــاد ممثلــي املترشــحني فــي مكاتــب االقتــراع واعتماد املالحظــن والضيوف
والصحفيــن املحليــن واألجانــب ملتابعــة مراحــل املســار االنتخابــي .وتحـ ّدد الهيئــة
بقــرار مــن مجلســها معاييــر وشــروط اعتمــاد املالحظــن والضيــوف والصحفيــن
األجانــب واملترجمــن العاملــن معهــم.
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  1لســنة  2016مــؤرخ فــي 3
جــوان  2016يتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات اعتمــاد املالحظــن والصحفيني
وممثلــي املترشــحني والضيــوف فــي انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء
إنّ مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
ً
وخاصة الفصلني 125و  126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصــل  :1يضبــط هــذا القــرار شــروط وإجــراءات اعتمــاد املالحظــن والصحفيــن وممثلــي
املترشــحني والضيــوف فــي انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.

الباب
األول

شروط وإجراءات منح االعتماد

األول :اعتماد املالحظني
القسم ّ
الفصــل  :2يمكــن للهيئــة منــح االعتمــاد ملالحظــة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء لــكل منظمــة
أو جمعيــة تنشــط فــي املجــال االنتخابــي أو مجــاالت الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وللجمعيــات
أو الهيئــات املهنيــة أو النقابــات املمثلــة للقطاعــات املعنيــة بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
الفصل  :3يجب أن تتوفر في املالحظني الشروط التالية :
 بلوغ سن  18سنة على األقل عند تقديم مطلب االعتماد، عدم االنتماء إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، عدم الترشح النتخابات املجلس األعلى للقضاء، أن يكــون مرشــحا مــن املنظمــات أو الجمعيــات أو الهيئــات املهنيــة أو النقابــات املنصــوصعليهــا بالفصــل  2أعــاه.
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الفصل  :4يت ّم قبول مطالب االعتماد في اآلجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.
تــودع مطالــب االعتمــاد باملقــر املركــزي للهيئــة مــن طــرف املمثــل القانونــي للهيــاكل املنصــوص
عليهــا بالفصــل  2أعــاه أو مــن يم ّثلــه مرفقــة بالوثائــق التاليــة:
 الوثيقة الرسمية التي تثبت الصفة القانونية ملمثل الهيكل املعني، الوثائق املبينة ملجال النشاط، االســتمارة املوضوعــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ممضــاة مــن قبــل املمثــل القانونــيللهيــكل املعنــي،
 القائمة االسمية للمالحظني ممضاة من قبل املمثل القانوني للهيكل املعني، مد ّونة سلوك املالحظني يت ّم سحبها من مق ّر الهيئة أو تحميلها من موقعها اإللكتروني، نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمالحظني، صورتان شمسيتان ّلكل طالب اعتماد.
وفــي حالــة تقديــم طلــب االعتمــاد ممــن ينــوب املمثــل القانونــي للهيــاكل املعنيــة ،فإنــه يتع ّيــن تقديــم
توكيــل يحمــل إمضــاء املمثــل القانونــي وختــم الهيكل.
الفصــل  :5تتض ّمــن مدونــة الســلوك الخاصــة باملالحظــن امللحقــة بهــذا القــرار مختلــف
الواجبــات املحمولــة عليهــم ويكــون إمضاؤهــا ووضــع ختــم الهيــكل املعنــي ،باإلضافــة إلــى
إمضائهــا مــن كافــة املالحظــن املــراد اعتمادهــم ،شــرطا ملنــح االعتمــاد.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ إيــداع
الفصــل  :6تبـ ّ
املطلــب لديهــا ،وتعلــم صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا ،ويكــون قــرار
الرفــض مع ّلــا.
الفصــل  :7للمالحظــن املعتمديــن الحــق فــي متابعــة مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة،
ويمكنهــم لهــذا الغــرض النفــاذ إلــى مكاتــب ومراكــز االقتــراع ومختلــف مواقــع العمليــة االنتخابية
والحصــول علــى بيانــات مــن الهيئــة حــول ســير العمليــة االنتخابيــة.
الفصل  :8يجب على املالحظني االلتزام بما يلي :
 التق ّيد بأحكام هذا القرار ومدونة سلوك املالحظني، الحياد واالستقاللية والنزاهة إزاء جميع األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية، -العمل وفق املعايير الدولية املتعلقة بمالحظة االنتخابات،
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 عــدم تواجــد أكثــر مــن مالحــظ واحــد تابــع لنفــس املنظمــة أو الجمعيــة أو الهيئــة املهنيــة أوالنقابــة فــي الوقــت ذاتــه داخــل مكتــب االقتــراع،
أي فعــل
 االلتــزام بالتعليمــات الصــادرة عــن املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتنــاع عــن ّأو قــول مــن شــأنه اإلخــال بالســير العــادي للعمليــة االنتخابيــة أو عرقلتهــا.

القسم الثاني :اعتماد الصحفيني
الفصــل  :9يمكــن للهيئــة منــح االعتمــاد ملتابعــة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء للصحفيــن
وممثلــي املؤسســات اإلعالميــة العاملــن فــي مجــال الصحافــة املســموعة واملرئيــة واملكتوبــة
واإللكترونيــة ،العموميــة منهــا والخاصــة ،واملحليــة منهــا واألجنبيــة.
الفصــل  :10يجــب أن تتوفــر فــي الصحفيــن وممثلــي املؤسســات اإلعالميــة الراغبــن فــي
الحصــول علــى االعتمــاد الشــروط التاليــة:
 عدم االنتماء إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، بالنســبة إلــى الصحفيــن املحليــن ،حمــل بطاقــة احتــراف أو بطاقــة انخــراط فــي إحــدىالنقابــات الخاصــة بالصحفيــن التونســيني،
 بالنســبة إلــى ممثلــي املؤسســات اإلعالميــة ،تقديــم الوثيقــة الرســمية التــي تثبــت الصفــةالقانونيــة ملمثــل املؤسســة املعنيــة،
 بالنســبة إلــى الصحفيــن األجانــب ،حمــل بطاقــة احتــراف والحصــول علــى اعتمــاد فــيممارســة النشــاط علــى التــراب الوطنــي مــن الســلط التونســية املختصــة.
الفصــل  :11يتــم قبــول مطالــب االعتمــاد فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة فــي كل انتخابــات.
وتــودع مطالــب االعتمــاد لــدى املقــر املركــزي للهيئــة مرفقــة بالوثائــق التاليــة:
 االســتمارة املوضوعــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ممضــاة مــن طالــب االعتمــاد أو مــناملمثــل القانونــي للمؤسســة اإلعالميــة،
 مدونــة ســلوك الصحفيــن امللحقــة بهــذا القــرار يتـ ّم ســحبها مــن مقــر الهيئــة أو تحميلهــا مــنموقعهــا اإللكترونــي وإمضاؤهــا مــن طالــب االعتمــاد ومــن املمثــل القانونــي للمؤسســة اإلعالميــة،
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد، نســخة مــن بطاقــة االحتــراف أو بطاقــة االنخــراط فــي إحــدى النقابــات الخاصــة بالصحفيــنالتونســيني ،ويعفــى املترجمــون والتقنيــون مــن اإلدالء ببطاقــة احتــراف،
 صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد.44
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ويتع ّين على املؤسسات اإلعالمية تقديم:
 نسخة من الوثيقة الرسمية التي تثبت الصفة القانونية ملمثل املؤسسة املعنية، القائمــة االســمية للصحفيــن واملصوريــن والتقنيــن واملترجمــن ممضــاة مــن املمثــل القانونــيللمؤسســة اإلعالميــة املعنيــة ،ومصحوبــة بالوثائــق املذكــورة أعــاه واملشــترطة لــكل طالــب
اعتمــاد.
ويتعــن علــى الصحفيــن األجانــب واملؤسســات اإلعالميــة األجنبيــة تقديــم نســخة مــن الوثيقــة
الرســمية التــي تفيــد االعتمــاد مــن قبــل الســلط العموميــة التونســية املختصــة.
الفصــل  :12تتضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة بالصحفيــن وممثلــي املؤسســات اإلعالميــة
الصــادرة عــن الهيئــة وامللحقــة بهــذا القــرار مختلــف الواجبــات املحمولــة عليهم ويكــون إمضاؤها
شــرطا ملنــح االعتمــاد.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
الفصــل  :13تبـ ّ
إيــداع املطلــب ،وتُعلــم صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا أو بنشــر قائمــة
املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن املعتمديــن علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ،ويكــون قــرار
الرفــض معلــا.
الفصــل  :14للصحفيــن املعتمديــن الحــق فــي النفــاذ إلــى املعلومــة دون عوائــق أو تمييــز
والحصــول مــن الهيئــة علــى جميــع البيانــات القابلــة للنشــر واملتعلقــة بســير مختلــف مراحــل
العمليــة االنتخابيــة.
الفصل  :15يلتزم الصحفيون املعتمدون بالواجبات التالية:
 احترام قواعد وأخالقيات املهنة والتشريع الوطني املنظم ملهنة الصحافة ووسائل اإلعالم، التق ّيد بأحكام هذا القرار ومدونة سلوك الصحفيني، احترام التشريع املحلي بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية والصحفيني األجانب، احترام القرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، التح ّلي باملهنية في تغطية العملية االنتخابية، عدم اإلخالل بالسير العادي للعملية االنتخابية أو عرقلتها.وتنســحب نفــس االلتزامــات علــى التقنيــن واملترجمــن العاملــن مــع الصحفيــن واملؤسســات
اإلعالميــة.
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القسم الثالث :اعتماد ممثلي املترشحني
الفصــل  :16يمكــن لــكل مترشــح النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء اقتــراح مم ّثــل أو أكثــر
ملتابعــة ســير عمليــات االقتــراع والفــرز وجمــع النتائــج ،شــرط الحصــول علــى اعتمــاد مــن قبــل
الهيئــة.
الفصل  :17يجب أن تتوفر في ممثل املترشح الشروط التالية:
 بلوغ سن  18سنة على األقل عند تقديم مطلب االعتماد، عدم االنتماء إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، أال يكون مترشحا أو معتمدا بصفة مالحظ في نفس االنتخابات، أال يكون ممثال ألكثر من مترشح.الفصل  :18يت ّم قبول مطالب االعتماد في اآلجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات.
تــودع املطالــب لــدى الهيئــة مــن قبــل املترشــح ،أو مــن يم ّثلــه بموجــب توكيــل ،مرفقــة بالوثائــق
التاليــة:
 االستمارة املوضوعة على املوقع اإللكتروني للهيئة ممضاة من املترشح، قائمة اسم ّية في املمثلني املقترح اعتمادهم يتم إمضاؤها من املترشح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل ممثل للمترشح، صورتان شمسيتان لكل ممثل للمترشح،الخاصــة بممثلــي املترشــحني يتــ ّم ســحبها مــن مقــ ّر الهيئــة أو
 نســخة مــن مد ّونــة الســلوكّ
تحميلهــا مــن موقعهــا اإللكترونــي وإمضاؤهــا مــن املترشــح وممثليــه.
الفصــل  :19تتض ّمــن مد ّونــة الســلوك الخاصــة باملترشــحني وممثليهــم الصــادرة عــن الهيئــة
وامللحقــة بهــذا القــرار مختلــف الواجبــات املحمولــة عليهــم ويكــون إمضاؤهــا شــرطا ملنــح
االعتمــاد.
ـت الهيئــة فــي مطالــب االعتمــاد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
الفصــل  :20تبـ ّ
إيــداع املطلــب ،وتعلــم صاحــب املطلــب بقرارهــا بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا أو بنشــر قائمــة
املمثلــن املعتمديــن علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ،ويكــون قــرار الرفــض معلــا.
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الفصل  :21ملتابعة عملية االقتراع والفرز وجمع النتائج ،يحق ملمثلي املترشحني:
 النفاذ إلى مكاتب ومراكز االقتراع والفرز ومختلف مواقع العملية االنتخابية، إمضاء محضر عملية االقتراع أو عملية الفرز التي ت ّمت متابعتها، تضمــن مالحظاتهــم وتحفظاتهــم الخاصــة بعمليتــي االقتــراع والفــرز ضمــن مذكــرة مع ـ ّدةللغــرض ترفــق بمحضــر عمليــة االقتــراع أو بمحضــر عمليــة الفــرز.
الفصل  :22يجب على ممثلي املترشحني االلتزام خاصة بـــما يلي:
 التقيــد بمقتضيــات هــذا القــرار ومدونــة ســلوك املترشــحني النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاءوممثليهم،
 حمل بطاقة االعتماد طيلة تأديتهم ملهامهم، عدم حمل شارات تدل على انتماء سياسي، عدم تواجد أكثر من مم ّثل واحد لنفس املترشح في الوقت ذاته داخل مكتب االقتراع، احترام األعوان املشرفني على العملية االنتخابية واالمتثال لتعليماتهم، -عدم اإلخالل بالسير العادي للعملية االنتخابية أو عرقلتها.

القسم الرابع :اعتماد الضيوف
الفصــل  :23يتــم اعتمــاد ضيــوف الهيئــة مــن الــدول أو املنظمــات الدوليــة أو الشــخصيات
الوطنيــة أو الدوليــة بمناســبة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء بقــرار مــن رئيســها ،ويكــون
يوجــه إلــى الهيئــة أو باقتــراح مــن رئيــس املجلــس األعلــى
ذلــك بنــاء علــى دعــوة منــه أو بطلــب ّ
للقضــاء.
الفصــل  :24لضيــوف الهيئــة الحــق فــي متابعــة مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة .ويحــقّ
لهــم النفــاذ إلــى مكاتــب االقتــراع والفــرز ومختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة ،واالســتعانة عنــد
االقتضــاء بمترجــم ومرافقــن يت ـ ّم اعتمادهــم مــن الهيئــة.
ويلتزم الضيوف بما يلي:
 احترام التشريع املحلي، الحياد واالستقاللية إزاء جميع األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية،أي فعل أو قول من شأنه اإلخالل بسير العملية االنتخابية أو عرقلتها.
 االمتناع عن ّوتنسحب نفس االلتزامات على املترجمني واملرافقني املصاحبني لهم.
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الباب
الثاني

إجراءات سحب االعتماد

الفصــل  :25لرئيــس مكتــب االقتــراع أو رئيــس مركــز جمــع النتائــج أن ُين ّبــه علــى املالحــظ أو
الصحفــي أو مم ّثــل املترشــح ،أو أن يأمــر بخروجــه مــن مكتــب االقتــراع أو مــن مركــز جمــع
النتائــج فــي حالــة إخاللــه بأحــد الواجبــات املحمولــة عليــه ،ولــه أن يحجــز بطاقــة اعتمــاده فــي
حالــة عــدم امتثالــه لتعليماتــه أو إخاللــه بالســير العــادي لعمليــات االقتــراع والفــرز وجمــع
النتائــج.
ويتم التنصيص على التدابير املتخذة بدفتر مكتب االقتراع ومركز جمع النتائج.
الفصــل  :26يمكــن للهيئــة ســحب االعتمــاد عنــد معاينــة إخــال املالحــظ أو الصحفــي أو
ممثــل املترشــح أو الضيــف بااللتزامــات والواجبــات املحمولــة عليــه ،وذلــك بعــد إجــراء األبحــاث
الضروريــة واالســتماع إلــى املعنــي باألمــر أو ممثــل الهيــكل املعنــي.
ويتم السحب بموجب قرار معلل مع إعالم املعني باألمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حاال.
تونس في  3جوان .2016
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مدونة سلوك املالحظني النتخابات املجلس األعلى للقضاء
تم ّثــل مالحظــة االنتخابــات إحــدى أهــم الضمانــات التــي تســاهم فــي تحقيــق انتخابــات
ديمقراطيــة ونزيهــة وشــفافة ،حيــث تهــدف إلــى توفيــر جــ ّو مــن األمــان واملصداقيــة للعمليــة
االنتخابيــة ،ودعــم شــفافية املســار االنتخابــي وتعزيــز الثقــة فيــه ،وضمــان تق ّبــل الناخبــن
واملترشــحني للنتائــج النهائيــة النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
وعمــا بأحــكام الدســتور وخاصــة الفصلــن  125و 126منــه ،والقانــون األساســي عــدد  23لســنة
 2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وخاصــة
الفقرتــن  9و 10مــن الفصــل  3والفصــل  19منــه ،والقانــون األساســي عــدد  34لســنة 2016
املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء ،ق ـ ّررت الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات ضبــط مبــادئ وقواعــد مالحظــة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء ضمــن مدونــة
الســلوك الخاصــة باملالحظــن والتــي يتعــن علــى كل مــن يرغــب فــي مالحظــة مختلــف مراحــل
املســار االنتخابــي إمضاءهــا.
• التزامات املنظمة أو الجمعية
يتع ّيــن علــى كل منظمــة أو جمعيــة تنشــط فــي املجــال االنتخابــي أو مجــاالت الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان والجمعيــات والهيئــات املهنيــة والنقابــات املمثلــة للقطاعــات املعنيــة
بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء ،والتــي ترغــب فــي مالحظــة انتخابــات املجلــس األعلــى
للقضــاء:
 احتــرام التشــريع االنتخابــي والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلةلالنتخابــات،
 التزام الحياد واالستقاللية إزاء جميع األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية، االلتزام بمبادئ املالحظة ومدونة السلوك، توخــي التحفــظ واملوضوعيــة والتأكــد مــن جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املصــادرالرســمية املخولــة لذلــك حســب التشــريع االنتخابــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء،
 عدم التصريح بنتائج االنتخابات، إعــداد تقريــر يتضمــن تقييمــا موضوعيــا للعمليــة االنتخابيــة وإحالــة نســخة منــه إلــىالهيئــة بعــد التصريــح بالنتائــج النهائيــة لالنتخابــات فــي أجــل أقصــاه  6أشــهر.
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• التزامات املالحظ
يتع ّين على املالحظ أثناء مباشرة مهامه:
 حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح، تجنّب كل ما من شأنه التأثير على الناخبني،زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
 االمتناع عن حمل ّ االمتناع عن تقديم أي دعم كان ألي من املترشحني، االمتنــاع عــن أي فعــل أو قــول مــن شــأنه اإلخــال بالســير العــادي للمســار االنتخابــيأو عرقلتــه،
حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــر
الصــادرة عنهــم فــي نطــاق صالحياتهــم ووفــق مــا ينــص عليــه التشــريع االنتخابــي
املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء،
 احترام مبدإ سرية االقتراع، عــدم املشــاركة فــي أي نــوع مــن املفاوضــات أو املناقشــات داخــل مكاتــب االقتــراعومختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة.
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مدونة سلوك الصحفيني في انتخابات املجلس األعلى للقضاء
ينــدرج اعتمــاد الصحفيــن فــي إطــار تمكينهــم مــن النفــاذ إلــى مختلــف مواقــع العمليــة االنتخابية
لتأمــن تغطيــة شــاملة ومحايــدة ملختلــف مراحــل انتخابــات املجلس األعلــى للقضاء.
وعمــا بأحــكام الدســتور وخاصــة الفصلــن  125و 126منــه ،والقانــون األساســي عــدد  23لســنة
 2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،وخاصــة
الفقرتــن  9و 10مــن الفصــل  3والفصــل  19منــه ،والقانــون األساســي عــدد  34لســنة 2016
املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء ،ق ـ ّررت الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات ضبــط مبــادئ وقواعــد متابعــة وتغطيــة املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــن النتخابات
املجلــس األعلــى للقضــاء ضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة بالصحفيــن ،والتــي يتعــن علــى كل
مــن يرغــب فــي طلــب االعتمــاد مــن الهيئــة إمضاءهــا.
• الواجبات العامة
يتع ّيــن علــى كل صحفــي أو مؤسســة إعالميــة أو ممثــل مؤسســة إعالميــة يرغــب فــي الحصــول
علــى االعتمــاد مــن الهيئــة االلتــزام بــــــــ:
 احتــرام قواعــد وأخالقيــات املهنــة والتشــريع الوطنــي املنظــم ملهنــة الصحافــة ووســائلاإلعــام والتشــريع االنتخابــي املتعلــق بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء ومد ّونــة
الســلوك،
 االلتــزام باحتــرام ســيادة الدولــة التونســية وتشــريعها املحلــي خاصــة بالنســبة إلــىوســائل اإلعــام األجنبيــة والصحفيــن األجانــب،
 تأمــن تغطيــة إعالميــة موضوعيــة للمســار االنتخابــي والتــزام الحيــاد إزاء جميــعاألطــراف املتدخلــة فــي العمليــة االنتخابيــة،
 التأكــد مــن جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املصــادر الرســمية املخولــة لذلــك حســبالتشــريع االنتخابــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء،
 االمتنــاع عــن نشــر أو بــثّ تصريحــات أو معلومــات مغلوطــة للعمــوم أو التحريــض علــىالعنــف أو عرقلــة املســار االنتخابي،
زي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
 عدم حمل ّ -حمل بطاقة االعتماد أثناء متابعة وتغطية مختلف العملية االنتخابية.

51

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

• الواجبات الخاصة بيوم االقتراع
عــاوة علــى الواجبــات العامــة ،يتع ّيــن علــى كل صحفــي أثنــاء متابعــة عمليــة االقتــراع االلتــزام
بــ:
 االمتنــاع عــن أي ســلوك يــؤدي إلــى تعطيــل عمــل الهيئــة أو عرقلــة عمليتــي االقتــراعوالفــرز أو التأثيــر علــى الناخبــن،
ّ
 االمتنــاع عــن التصويــر داخــل مكاتــب االقتــراع إل بترخيــص مــن رئيــس مكتــباالقتــراع،
 حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال لألوامــرالصــادرة عنهــم فــي نطــاق صالحياتهــم ووفــق مــا ينــص عليــه التشــريع االنتخابــي
املتعلــق بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
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مدونة سلوك املترشحني وممثليهم في انتخابات املجلس األعلى للقضاء
تم ّثــل متابعــة عمل ّيتــي االقتــراع والفــرز مــن قبــل ممثلــي املترشــحني فــي انتخابــات املجلــس
األعلــى للقضــاء إحــدى الضمانــات التــي تســهم فــي تحقيــق انتخابــات ديمقراطيــة ونزيهــة
وشــفافة ،حيــث يهــدف تشــريكهم فــي املســار االنتخابــي إلــى دعــم شــفافيته ،وتعزيــز الثقــة
فيــه ،وتوفيــر جـ ّو مــن األمــان واملصداقيــة للعمليــة االنتخابيــة ،وضمــان قبــول املترشــحني بنتائــج
االنتخابــات.
• الواجبات املحمولة على املترشحني
يتع ّين على املترشحني النتخابات املجلس األعلى للقضاء وممثليهم االلتزام بالقواعد التالية:
 احتــرام التشــريع االنتخابــي املتعلــق بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء والقــراراتالصــادرة عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات،
ّ
للمترشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،
 عدم املساس بحرمة الحياة الخاصةوالتعصب،
 عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييزّ
مبدأي حرية وسرية االقتراع،
 احترامْ
 احترام املشرفني على العملية االنتخابية، قبول نتائج االقتراع واتباع الطرق القانونية للطعن فيها عند االقتضاء.• الواجبات املحمولة على مم ّثلي املترشحني
ّ
املترشح في انتخابات املجلس األعلى للقضاء أثناء مباشرة مهامه:
يتع ّين على مم ّثل
 حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح، عــدم اإلخــال بالســير العــادي للعمليــة االنتخابيــة أو عرقلتهــا ،واالمتنــاع عــن اإلدالءبتصريحــات أو القيــام بأفعــال الهــدف منهــا التحريــض علــى العنــف،
مبدأي حرية وسرية االقتراع،
 احترامْ
 االمتناع عن ّكل فعل أو قول من شأنه التأثير على الناخبني،
أي شارة ّ
تدل على انتماء سياسي،
زي أو عالمة أو ّ
 االمتناع عن حمل ّ حســن التعامــل مــع مختلــف املشــرفني علــى العمليــة االنتخابيــة واالمتثــال للتعليمــاتالصــادرة عنهــم مــع االحتفــاظ بحقــه فــي تضمــن ملحوظاتــه وتحفظاتــه بمذكــرة تلحــق
بمحضــر االقتــراع أو محضــر الفــرز.
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ضبط قائمات
الناخبني
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القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء
الفصل  :2يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي... :
 املســتقلون مــن ذوي االختصــاص :كل شــخص ليــس لــه أي انتمــاء حزبــي ويكــونمختصــا فــي املجــال القانونــي أو املالــي أو الجبائــي أو املحاســبي بحســب املجلــس
القضائــي الــذي ينتمــي إليــه.
الفصل ُ :15يع ّد ناخب ًا:
قاض ،مباشر ًا أو في حالة إلحاق،
 كل ٍمحام مباشر مرسم بجدول املحاماة
 كلٍ
 كل مــدرس باحــث قــار ومباشــر مــن ذوي االختصاصــات املذكــورة بالفصــل 2بمؤسســات التعليــم العالــي،
 كل خبيــر محاســب مباشــر مرســم لــدى هيئــة الخبــراء املحاســبني بالبــادالتونســية،
 كل عدل منفذ مرسم ومباشر.وال يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبني.
الفصل  :16تضبط الهيئة قائمات الناخبني بمناسبة كل انتخابات.
تمــد الهيــاكل املعنيــة ،كل فيمــا يخصــه ،الهيئــة باملعطيــات الالزمــة لضبــط وتحيــن
هــذه القائمــات ،وذلــك فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة.
تنشــر الهيئــة قائمــات الناخبــن بموقعهــا االلكترونــي ،أو بــأي طريقــة أخــرى تضمن
إعــام الناخبني.
يمكــن لــكل مــن لــه مصلحــة االعتــراض أمــام الهيئــة بهــدف شــطب اســم أو ترســيم
اســم أو إصــاح خطــأ فــي اآلجــال التــي تحددهــا الهيئــة.
ويمكــن لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن فــي قــرار الهيئــة املتعلــق باالعتراضــات علــى
قائمــات الناخبــن طبقــا ألحــكام الفصلــن  29و 30مــن هــذا القانــون
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  3لســنة  2016مــؤرخ فــي 9
جــوان  2016يتعلــق بقواعــد وإجــراءات ضبــط قائمــات الناخبــن النتخابــات
املجلــس األعلــى للقضــاء
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
ً
وخاصة الفصول  112و125و  126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء،
وعلــى القانــون عــدد  29لســنة  1967املــؤرخ فــي  14جويليــة  1967واملتعلــق بنظــام القضــاء
واملجلــس األعلــى للقضــاء والقانــون األساســي للقضــاة،
وعلــى املرســوم عــدد  6لســنة  1970املــؤرخ فــي  26ســبتمبر  1970واملتعلــق بضبــط القانــون
األساســي ألعضــاء دائــرة املحاســبات ،مثلمــا تمــت املصادقــة عليــه بالقانــون عــدد  46لســنة 1970
املــؤرخ فــي  20نوفمبــر  ،1970وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون عــدد  67لســنة  1972املــؤرخ فــي  1أوت  1972املتعلــق بتســيير املحكمــة اإلداريــة
وضبــط القانــون األساســي ألعضائهــا ،وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون عــدد  108لســنة  1988املــؤرخ فــي  18أوت  1988واملتعلــق بتحويــر التشــريع
الخــاص بمهنــة الخبــراء املحاســبني،
وعلــى القانــون عــدد  29لســنة  1995املــؤرخ فــي  13مــارس  1995واملتعلــق بتنظيــم مهنــة العــدول
املنفذيــن،
وعلى املرسوم عدد  79لسنة  2011املؤرخ في  20أوت  2011واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة،
وعلــى األمــر عــدد  1825لســنة  1993املــؤرخ فــي  6ســبتمبر  1993واملتعلــق بضبــط النظــام
األساســي الخــاص بســلك املدرســن الباحثــن التابعــن للجامعــات ،وعلــى جميــع النصــوص
التــي نقحتــه وتممتــه،
وبعد التداول ق ّرر ما يلي:
الفصــل األول :تضبــط الهيئــة بمناســبة كل انتخابــات قائمــات الناخبــن بنــاء علــى املعطيــات
املق ّدمــة مــن الهيــاكل املعنيــة بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
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الفصــل  :2يتــم ضبــط قائمــات الناخبــن بحســب الصنــف الــذي ينتمــي إليــه الناخــب ،وبالنســبة
إلــى القضــاة بحســب الصنــف والرتبــة ،وبالنســبة إلــى املدرســن الباحثــن بحســب االختصاص.
وتتمثل أصناف الناخبني فيما يلي:
 .1القضاة العدليون ،وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
 القضاة العدليون من الرتبة األولى، القضاة العدليون من الرتبة الثانية، القضاة العدليون من الرتبة الثالثة. .2القضاة اإلداريون ،وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
 القضاة اإلداريون برتبة مستشار مساعد، القضاة اإلداريون برتبة مستشار. .3القضاة املاليون ،وينقسم هذا الصنف إلى الرتب التالية:
 القضاة املاليون برتبة مستشار مساعد، القضاة املاليون برتبة مستشار. .4املحامون،
 .5العدول املن ّفذون،
 .6الخبراء املحاسبون،
 .7املدرسون الباحثون ،ويشمل هذا الصنف االختصاصات التالية:
 املدرسون الباحثون من ذوي االختصاص في القانون الخاص، املدرسون الباحثون من ذوي االختصاص في القانون العام.ويشــترط بالنســبة إلــى القضــاة أن يكونــوا فــي حالــة مباشــرة أو إلحــاق ،وبالنســبة إلــى املحامني
والعــدول املن ّفذيــن والخبــراء املحاســبني أن يكونــوا مرســمني وفــي حالــة مباشــرة ،وبالنســبة إلــى
املدرســن الباحثــن أن يكونــوا قاريــن ومباشــرين.
الفصل  :3ال يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبني.
فــي حالــة ورود اســم الناخــب بأكثــر مــن صنــف يت ـ ّم إدراجــه فــي قائمــة الناخبــن الخاصــة
بآخــر صنــف تــم ترســيمه بــه .وبالنســبة إلــى الناخــب الــذي يجمــع بــن صفتــي املحامــي املباشــر
واملــد ّرس الباحــث فيتــم إدراجــه فــي كل الحــاالت فــي قائمــة الناخبــن الخاصــة باملحامــن.
الفصــل  :4تنشــر الهيئــة قائمــات الناخبــن بموقعهــا اإللكترونــي أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن
إعــام الناخبــن.
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وتضم قائمات الناخبني املعطيات الضرورية التالية:
 اسم الناخب ولقبه، الصنف، الرتبة أو االختصاص حسب الحالة، املجلس القضائي املعني به الناخب، مركز االقتراع.الفصل  :5يمكن لكل من له مصلحة االعتراض على قائمات الناخبني بهدف :
مرسم بإحدى قائمات الناخبني،
 شطب اسم ّ ترسيم اسم بإحدى قائمات الناخبني، إصالح خطإ.الفصــل  :6يتــم تقديــم االعتــراض لــدى الهيئــة وفــق اآلجــال املضبوطــة بالقــرار املتعلــق بضبــط
روزنامــة انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
ويتــم االعتــراض إ ّمــا باســتعمال املطبوعــة التــي تضعهــا الهيئــة علــى ذ ّمــة العمــوم بمقراتهــا
وبموقعهــا اإللكترونــي ،أو بمطلــب كتابــي يتض ّمــن وجوبــ ًا التنصيصــات التاليــة :
 اسم املعترض كما ورد في بطاقة التعريف الوطنية، عنوان مراسلة املعترض، إذا كان االعتــراض يتع ّلــق بالغيــر يجــب ذكــر اســم املعتــرض عليــه كمــا ورد بقائمــةالناخبــن،
 نوع االعتراض :شطب اسم أو إدراج اسم أو إصالح خطإ، سبب االعتراض.ـى مــن قبــل املعتــرض ،و ُيرفــق بنســخة مــن بطاقــة
ويشــترط أن يكــون مطلــب االعتــراض ُممضـ ً
التعريــف الوطنيــة للمعتــرض ،وبــكل الوثائــق التــي تدعــم طلــب االعتــراض.
الفصــل  :7للهيئــة أن تطلــب مــن املُعتــرض اســتكمال بعــض البيانــات أو اإلدالء بمؤيــدات
إضافيــة ،دون أن يتجــاوز ذلــك فــي كل الحــاالت األجــل األقصــى للبــت فــي مطالــب االعتــراض.
الفصــل  :8تبــت الهيئــة فــي مطالــب االعتــراض علــى قائمــات الناخبــن فــي أجــل أقصــاه ثالثــة
أيــام مــن تاريــخ غلــق أجــل تقديــم االعتراضــات.
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للهيئــة رفــض مطلــب االعتــراض لتقديمــه بعــد األجــل أو النعــدام املصلحــة ،أو لخلــ ّوه مــن
التنصيصــات الوجوبيــة أو الوثائــق املشــترطة فــي الفصــل  6مــن هــذا القــرار ،ويكــون قــرار
الرفــض ُمع ّلــا.
وتعلــم الهيئــة األطــراف املعنيــة بقرارهــا فــي أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة
تتــرك أثــرا كتابيــا.
وتتو ّلــى الهيئــة ضبــط القائمــات النهائيــة للناخبــن بعــد انقضــاء الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة
فــي شــأنها وتنشــرها بموقعهــا اإللكترونــي أو بــأي طريقــة أخــرى تضمــن إعــام الناخبــن.

فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية
االعتراض على قائمات الناخبني
"وحيــث يخلــص مــن هــذه األحــكام أن مطالــب االعتــراض الراميــة إلــى إصــاح األخطــاء
املتســربة إلــى قائمــات الناخبــن األوليــة تخضــع إلــى إجــراءات وآجــال مضبوطــة ال منــاص
مــن التقيــد بهــا مــن جهــة ،وأن دور الهيئــة فــي هــذا املجــال ينتهــي ببتهــا فــي االعتراضــات
املقدمــة لديهــا داخــل اآلجــال القانونيــة املضروبــة لذلــك ثــم وفــي مرحلــة الحقــة االعــان عــن
القائمــة النهائيــة إثــر انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها.
وحيــث يتبــن مــن مظروفــات امللــف أن املســتأنف ضــده لــم يكــن مرســما بقائمــة الناخبــن
املتعلقــة بصنــف العــدول املنفذيــن فــي تاريــخ تقديــم ترشــحه لتنتفــي عنــه صفــة الناخــب
املشــروطة للترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء فــي ظــل اســتنفاد آجــال االعتــراض
عليهــا والطعــون فيهــا وإكســاء قائمــة الناخبــن الصبغــة النهائيــة حســب النصــوص
التشــريعية والترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل ،ناهيــك وأن املســار االنتخابــي يقتضــي ضرورة
احتــرام ســابقية ضبــط ســجل الناخبــن ملرحلــة فتــح بــاب الترشــحات.
وحيــث ،خالفــا ملــا ذهبــت إليــه محكمــة البدايــة ،وطاملــا لــم يســع املســتأنف ضــده إلــى
تصحيــح وضعيتــه فــي اآلجــال املحــددة قانونــا ،فــإن قــرار الهيئــة املطعــون فيــه يكــون فــي
طريقــه ال ســيما وأن القانــون االنتخابــي رتــب علــى انقضــاء تلــك اآلجــال صيــرورة قائمــة
للناخبــن نهائيــة ،واتجــه لذلــك قبــول املســتند الراهــن ونقــض الحكــم االبتدائــي املســتأنف
1
علــى أساســه".
 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي مــادة نزاعــات الترشــحات فــي القضيــة عــدد  20162004بتاريــخ  30ســبتمبر
 ،2016الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضــد م.ح.س الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة
عدد  200161002بتاريخ  23سبتمبر .2016
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املرســمني بــه ابتــداء مــن تاريــخ
الفصــل  :9يمكــن للناخبــن تقديــم مطالــب لتغييــر مركــز االقتــراع
ّ
نشــر قائمــات الناخبــن وإلــى غايــة عشــرين يومــا قبــل يــوم االقتــراع.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حاال.
تونس في  9جوان .2016
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جدول بقائمات الناخبني واألصناف املترشحة وعدد املقاعد املخصصة

1

املجلس القضائي
املعني

مجلس القضاء
العدلي

مجلس القضاء
اإلداري

الناخبون املعنيون

صنف املترشح

عدد
املقاعد

القضاة العدليون من الرتبة الثالثة

قاضي عدلي رتبة ثالثة

2

القضاة العدليون من الرتبة الثانية

قاضي عدلي رتبة ثانية

2

القضاة العدليون من الرتبة األولى

قاضي عدلي رتبة أولى

2

املحامون

محامي لدى التعقيب

3

املدرسون الباحثون املختصون في
القانون الخاص

مدرس باحث مختص في القانون الخاص
برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
للتعليم العالي

1

العدول املنفذون

عدل منفذ

1

القضاة اإلداريون برتبة مستشار

قاضي إداري برتبة مستشار

3

القضاة اإلداريون برتبة مستشار
مساعد

قاضي إداري برتبة مستشار مساعد

3

املحامون

محامي لدى التعقيب

3

مدرس باحث مختص في القانون العام
برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
للتعليم العالي

1

مدرس باحث مختص في القانون العام
برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو
مساعد للتعليم العالي

1

القضاة املاليون برتبة مستشار

قاضي مالي برتبة مستشار

3

القضاة املاليون برتبة مستشار
مساعد

قاضي مالي برتبة مستشار مساعد

3

املحامون

محامي لدى التعقيب

2

املدرسون الباحثون اختصاص
قانون عام

املدرسون الباحثون املختصون في املالية
العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال
أو أستاذ محاضر للتعليم العالي

1

الخبراء املحاسبون

خبير محاسب

2

املدرسون الباحثون اختصاص
قانون عام

مجلس القضاء
املالي

 1الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،دليل إجراءات االقتراع والفرز ،الصفحة .9
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القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء
الفصل  :2يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي ... :
 املســتقلون مــن ذوي االختصــاص :كل شــخص ليــس لــه أي انتمــاء حزبــي ويكــونمختصــا فــي املجــال القانونــي أو املالــي أو الجبائــي أو املحاســبي بحســب املجلــس
القضائــي الــذي ينتمــي إليــه.
الفصل  :17يشترط في املترشح لعضوية املجلس:
 أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية، اإلدالء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية، أ ّال يكون قد صدرت في ح ّقه عقوبة تأديبية،وال يقبــل ترشــح أعضــاء املكاتــب التنفيذيــة أو الهيئــات املديــرة بإحــدى الجمعيــات
أو الهيئــات املهنيــة أو النقابــات للقطاعــات املعنيــة إال بعــد االســتقالة منهــا.
علــى كل مترشــح أن يقـ ّدم تصريحــا علــى الشــرف بأنــه لــم تصــدر فــي حقــه عقوبــة
تأديبية.
كل تصريــح مخالــف للحقيقــة يكــون قابــا لالعتــراض أمــام الهيئــة طبــق اإلجــراءات
الــواردة بالفصــل  24مــن هــذا القانــون.
الفصل  :18يشترط في القاضي املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 في حالة مباشرة. له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح ال تقل عن:• خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليني
• ثالث سنوات بالنسبة للقضاة اإلداريني واملاليني.
الفصل  :19يشترط في املحامي املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشر ًا، مرسم ًا بجدول املحامني لدى التعقيب، لــه أقدميــة فعليــة فــي املهنــة ال تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة فــي تاريــخ تقديــمالترشــح.
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الفصل  :20يشترط في املدرس الباحث املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشــر ًا وقــارا مــن ذوي االختصاصــات املذكــورة بالفصــل  2بمؤسســاتالتعليــم العالــي،
 لــه أقدميــة فــي التدريــس الجامعــي ملـ ّدة خمــس عشــرة ســنة علــى األقــل فــيتاريــخ تقديــم الترشــح.
الفصل  :21يشترط في الخبير املحاسب املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشرا مرســما بجــدول الخبــراء املحاســبني منــذ خمــس ســنوات علــى األقــل فــيتاريــخ تقديــم الترشــح.
الفصل  :22يشترط في العدل املنفذ املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 مباشرا. مرســما بجــدول العــدول املنفذيــن منــذ خمــس عشــرة ســنة علــى األقــل فــيتاريــخ تقديــم الترشــح
الفصل  :23ال يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.
الفصل  :24تضبط الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات آجال الترشحات.
يتــم تقديــم الترشــحات فــي أجــل أدنــاه خمســة أيــام وتضبــط الهيئــة اجــراءات
تقديمهــا.
ـت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن تاريــخ انقضــاء
تبـ ّ
أجــل الترشــح ويتــم ذلــك بقــرار يعلــم بــه املعنــي باألمــر بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا علــى أن يكــون ذلــك فــي أجــل يومــن مــن تاريــخ صــدور القــرار.
تع ّلــق الهيئــة قائمــات املترشــحني املقبولــن بمقرهــا ويتــم نشــرها بموقعهــا
االلكترونــي فــي اليــوم املوالــي النتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
ويمكــن لــكل مترشــح أن يطعــن فــي قــرار الهيئــة املتعلــق بضبــط قائمــة املترشــحني
طبقــا ألحــكام الفصلــن  29و 30مــن هــذا القانــون.
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  4لســنة  2016مــؤرخ فــي 28
جــوان  2016يتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى
للقضــاء
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
وخاص ًة الفصول  112و125و  126منه،
بعد االطالع على الدستور،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء،
وعلــى القانــون عــدد  29لســنة  1967املــؤرخ فــي  14جويليــة  1967واملتعلــق بنظــام القضــاء
واملجلــس األعلــى للقضــاء والقانــون األساســي للقضــاة ،وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه
وتممتــه،
وعلــى املرســوم عــدد  6لســنة  1970املــؤرخ فــي  26ســبتمبر  1970واملتعلــق بضبــط القانــون
األساســي ألعضــاء دائــرة املحاســبات ،مثلمــا تمــت املصادقــة عليــه بالقانــون عــدد  46لســنة 1970
املــؤرخ فــي  20نوفمبــر  ،1970وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون عــدد  67لســنة  1972املــؤرخ فــي  1أوت  1972واملتعلــق بتســيير املحكمــة اإلداريــة
وضبــط القانــون األساســي ألعضائهــا ،وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون عــدد  108لســنة  1988املــؤرخ فــي  18أوت  1988واملتعلــق بتحويــر التشــريع
الخــاص بمهنــة الخبــراء املحاســبني،
وعلــى القانــون عــدد  29لســنة  1995املــؤرخ فــي  13مــارس  1995واملتعلــق بتنظيــم مهنــة العــدول
املنفذيــن،
وعلى املرسوم عدد  79لسنة  2011املؤرخ في  20أوت  2011واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة،
وعلــى األمــر عــدد  1825لســنة  1993املــؤرخ فــي  6ســبتمبر  1993واملتعلــق بضبــط النظــام
األساســي الخــاص بســلك املدرســن الباحثــن التابعــن للجامعــات ،وعلــى جميــع النصــوص
التــي نقحتــه وتممتــه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
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الباب
األول

أحكام عامة

الفصــل األول :يضبــط هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات الترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى
للقضــاء.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة :الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
املجلس :املجلس األعلى للقضاء.
املجلس القضائي :مجلــس القضــاء العدلــي أو مجلــس القضــاء اإلداري أو مجلــس القضــاء
املالــي.

الباب
الثاني

شروط الترشح النتخابات املجلس األعلى للقضاء

الفصل  :3يترشح لعضوية مجلس القضاء العدلي:
 القضاة العدليون، املحامون، املدرســون الباحثــون املختصــون فــي القانــون الخــاص فــي الرتــب املحــددة فــي الفصــل 7أدنــاه،
 العدول املنفذون.ويترشح لعضوية مجلس القضاء اإلداري:
 القضاة اإلداريون، املحامون، املدرسون الباحثون املختصون في القانون العام.ويترشح لعضوية مجلس القضاء املالي:
 القضاة املاليون، -املحامون،
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 الخبراء املحاسبون، املدرســون الباحثــون املختصــون فــي املاليــة العموميــة والجبايــة كمــا تــ ّم تحديدهــم فــيالفصــل  7أدنــاه.
الفصل  :4يشترط في كل مترشح لعضوية املجلس األعلى للقضاء:1
 أن يكون مرسما بقائمات الناخبني النتخابات املجلس، النزاهة والكفاءة والحياد،2 نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،3 أ ّال يكون قد صدرت في ح ّقه عقوبة تأديبية،4 أن يكون قد قام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية، أ ّال يكــون عضــوا بمكتــب تنفيــذي أو بهيئــة مديــرة لجمعيــة أو لهيئــة مهنيــة أو لنقابــةللقطاعــات املعنيــة بانتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
وال يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.5

« 1ال يمكن الترشح إال للمجلس القضائي املعني وضمن الصنف املنتمي إليه املترشح.
وبالنسبة إلى القضاة ،ال يمكن الترشح إال للمجلس القضائي املعني وضمن الصنف والرتبة املنتمي إليهما املترشح.
وبالنســبة إلــى املدرســن الباحثــن ،ال يمكــن الترشــح إال للمجلــس القضائــي املعنــي وضمــن الصنــف واالختصــاص والرتــب
املخــول الترشــح بعنوانهــا ».الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ،دليــل الترشــحات النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء 23
أكتوبر  ،2016الصفحة .11
« 2ويشــمل ذلــك عــدم االنتمــاء إلــى أي حــزب سياســي ســواء باالنخــراط فــي حــزب أو النشــاط صلــب هياكلــه أو تمويلــه» .دليــل
الترشحات ،الصفحة .11
« 3وتشمل املخالفات والجنح والجنايات» دليل الترشحات ،الصفحة .11
« 4مهما كانت درجتها وتاريخ تسليطها ومالم يتم محوها» دليل الترشحات ،الصفحة .11
ـان،
« 5عنــد اســتالم مطلــب الترشــح ،تتولــى اإلدارة الفرعيــة لالنتخابــات التثبــت مــن ... :عــدم تقديــم املترشــح لطلــب ترشــح ثـ ٍ
وفــي هــذا اإلطــار يتع ّيــن التمييــز بــن حالت ْيــن :
الحالــة األولــى  :تقديــم مطلــب ترشــح ثــان لنفــس املجلــس القضائــي وضمــن نفــس الصنــف املترشــح عنــه .يتولــى مســتلم مطلــب
الترشــح فــي هــذه الحالــة :
 إعالم مقدم الطلب بأنه سبق له أن ق ّدم مطلب ترشح، أنه بناء على ذلك سيتولى اعتبار مطلب الترشح الثاني كتحيني للمطلب املق ّدم أوال.الحالــة الثانيــة :تقديــم مطلــب ترشــح ثــان مختلــف عــن املطلــب األول (الترشــح لعضويــة مجلــس قضائــي ثــان – الترشــح عــن
صنــف آخر)
يتولى مستلم مطلب الترشح في هذه الحالة :
 إعالم مقدم الطلب بأنه سبق له أن ق ّدم مطلب ترشح، أنــه بهــدف عــدم رفــض مطلــب ترشــحه ،يتع ّيــن علــى مق ـ ّدم الطلــب إمــا ســحب مطلــب ترشــحه األول أو ســيتم رفــض مطلــبترشــحه الثانــي».
دليل الترشحات ،الصفحتان  31و.32
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط الترسيم بقائمة الناخبني
«وحيــث يتبــن مــن مظروفــات امللــف أن املســتأنف ضــده لــم يكــن مرســما بقائمــة
الناخبــن املتعلقــة بصنــف العــدول املنفذيــن فــي تاريــخ تقديــم ترشــحه لتنتفــي عنــه
صفــة الناخــب املشــروطة للترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء فــي ظــل
اســتنفاد آجــال االعتــراض عليهــا والطعــون فيهــا وإكســاء قائمــة الناخبــن الصبغــة
النهائيــة حســب النصــوص التشــريعية والترتيبيــة الجــاري بهــا العمــل ،ناهيــك وأن
املســار االنتخابــي يقتضــي ضــرورة احتــرام ســابقية ضبــط ســجل الناخبــن ملرحلــة
1
فتــح بــاب الترشــحات».
 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162004بتاريــخ  30ســبتمبر  ،2016الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات
ضــد م.ح.س الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  200161002بتاريــخ  23ســبتمبر
.2016

68

مجموعة النصوص املتع ّلقة بانتخابات املجلس األعلى للقضاء • مثراة بفقه قضاء املحكمة اإلدارية •

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط عدم صدور عقوبة تأديبية
“وحيــث لــم يتضمــن القانــون عــدد  29لســنة  1995املــؤرخ فــي  13مــارس 1995
املتعلــق بتنظيــم مهنــة العــدول املنفذيــن أي تنصيــص علــى محــو العقوبــات التأديبيــة
وســقوطها بمــرور الزمــن وإنمــا اقتصــر فــي الفصــل  55منــه علــى إمكانيــة رفــع
عقوبــة العــزل عــن العــدل املنفــذ مــن وزيــر العــدل بعــد مــرور خمســة أعــوام علــى
األقــل مــن تاريــخ العــزل.
وحيــث خالفــا ملــا تمســك بــه محامــي املدعــي ،فــإن عــدم تنصيــص القانــون املنظــم
ملهنــة العــدول املنفذيــن علــى محــو العقوبــات التأديبيــة وســقوطها بمــرور الزمــن أو
اإلحالــة فــي خصــوص تلــك املســألة إلــى نصــوص قانونيــة أخــرى ال يــؤول إلــى
تطبيــق أحــكام البــاب الثالــث مــن الكتــاب الخامــس مــن مجلــة االجــراءات الجزائيــة
املتعلقــة بســقوط العقوبــات املحكــوم بهــا فــي الجنايــات والجنــح واملخالفــات بعــد
1
مضــي مــدة معينــة علــى العقوبــات التأديبيــة الصــادرة فــي شــأن العــدول املنفذين".
“وحيــث أن عبــارة الفصــل  17مــن القانــون عــدد  34لســنة  2016اشــترطت فقــط
أن يكــون املترشــح لــم تصــدر فــي حقــه عقوبــة تأديبيــة دون أن تشــترط بــأن تكــون
تلــك العقوبــة باتــة أو نهائيــة وعليــه فــإن مجــرد صــدور عقوبــة تأديبيــة كاف بذاتــه
النتفــاء تحقــق ذلــك الشــرط ســواء كانــت تلــك العقوبــة باتــة أم ال وذلــك عمــا بقواعــد
التأويــل الــواردة بالفصــل  533مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود التــي تقتضــي بــأن
2
عبــارة النــص إذا وردت مطلقــة جــرت علــى إطالقهــا".
 1الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20161005بتاريــخ  23ســبتمبر  2016م.د ضــد الهيئــة العليــا
املستقلة لالنتخابات
 2الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20161007بتاريــخ  23ســبتمبر  2016أ.ن ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط عدم صدور عقوبة تأديبية
“وحيــث أن الفصــل  53املذكــور لــم يتعــرض إطالقــا إلــى ســقوط العقوبــة التأديبيــة
الصــادرة ضــد العــدل املنفــذ أو محوهــا بــل اكتفــى بربــط آجــال ســقوط تحريــك
وإثــارة الدعــوى التأديبيــة بالدعــوى الجزائيــة إذا كان الخطــأ التأديبــي يتحــد فــي
جوهــره مــع الخطــأ الجزائــي ،عــاوة علــى أن ســقوط أو محــو العقوبــة التأديبيــة
املقــررة فــي شــأن العــدل املنفــذ علــى فــرض تحققــه ال يمكــن العــدل املنفــذ مــن
الترشــح النتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء ،ضــرورة أن الفصــل  17مــن القانــون
عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء
يشــترط فــي املترشــح أن ال يكــون قــد صــدرت فــي حقــه عقوبــة تأديبيــة بغــض النظــر
عــن محوهــا أو ســقوطها فيمــا بعــد ،األمــر الــذي يتعــن معــه رفــض هــذا املســتند
1
كرفــض االســتئناف اصــا".
“وحيــث مــن ناحيــة أخــرى ،يتضــح كذلــك مــن أحــكام الفصــل  17مــن القانــون عــدد
 34لســنة  2016أن عبــارة “عــدم صــدور عقوبــة تأديبيــة “فــي حــق املترشــح جــاءت
مطلقــة وذلــك بعــدم التنصيــص صراحــة علــى وجــوب اصطباغهــا بالصبغــة الباتــة
والنهائيــة ،واتجــه بنــاء عليــه وعمــا بأحــكام الفصــل  533مــن مجلــة االلتزامــات
2
والعقــود أخذهــا علــى إطالقهــا".
“وحيــث أن مبــدأ املســاواة يقتضــي كذلــك أخــذ أحــكام الفصــل  17علــى إطالقهــا
مــن حيــث ســريانه علــى كافــة أصنــاف املترشــحني لعضويــة املجلــس ممــا يعنــي أن
صــدور عقوبــة تأديبيــة فــي حــق أي مترشــح يجعلــه غيــر مســتجيب ألحــد الشــروط
 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162001بتاريــخ  30ســبتمبر  2016م.د ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات الــذي تــم بمقتضــاه نقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  200161005بتاريــخ 23
ســبتمبر .2016
 2الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162003بتاريــخ  30ســبتمبر  2016أ.ن ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  200161007بتاريــخ  23ســبتمبر
.2016

70

مجموعة النصوص املتع ّلقة بانتخابات املجلس األعلى للقضاء • مثراة بفقه قضاء املحكمة اإلدارية •

الجوهريــة للترشــح وذلــك بصــرف النظــر عــن األحــكام الخاصــة بالصنــف الــذي
ينتمــي إليــه.
وحيــث بنــاء علــى كل مــا تقــدم فــإن ثبــوت صــدور عقوبــة تأديبيــة فــي حق املســتأنف
يجعلــه غيــر مســتجيب لشــروط الترشــح وذلــك بصــرف النظــر عــن اســتيفاء هــذه
العقوبــة لوســائل الطعــن فيهــا .وحيــث بنــاء علــى مــا ســبق ،يكــون الحكــم املطعــون
1
فيــه فــي طريقــه ،واتجــه تبعــا لذلــك رفــض الطعــن املاثــل".

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط الحياد وعدم االنتماء الحزبي
“وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أن املســتأنف ضــده كان منخرطــا في حزب سياســي
وأن اســتقالته مــن ذلــك الحــزب كانــت بمناســبة تقديــم مطلــب ترشــحه النتخابــات
املجلــس األعلــى للقضــاء ،وهــو مــا يمثــل قرينتــن متظافرتــن علــى انتفــاء شــرط
عــدم االنتمــاء الحزبــي فــي املســتأنف ضــده ،وبالتالــي عــدم توفــر شــرطي الحيــاد
واالســتقاللية للترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء.
وحيــث جانــب حكــم البدايــة الصــواب ملــا انتهــى إلــى انتفــاء ســبب جــدي لنــزع
صفتــي االســتقاللية والحيــاد عــن املترشــح.
وحيــث أن اشــتراط عــدم االنتمــاء الحزبــي يمثــل ضمانــة لتكريــس اســتقاللية
وحيــاد أعضــاء املجلــس األعلــى للقضــاء وال يشــكل فــي حــد ذاتــه تضييقــا لحــق
2
الترشــح".
 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162003بتاريــخ  30ســبتمبر  2016أ.ن ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  200161007بتاريــخ  23ســبتمبر
.2016
 2الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162005بتاريــخ  30ســبتمبر  2016الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات ضــد ف.ب الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  200161002بتاريــخ 23
ســبتمبر .2016
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط الحياد وعدم االنتماء الحزبي
“وحيــث تبــن بالرجــوع إلــى جملــة األحــكام املذكــورة أن إرادة املشــرع اتجهــت
نحــو تحقيــق اســتقاللية وحيــاد أعضــاء املجلــس وذلــك عبــر اشــتراط عــدم االنتمــاء
الحزبــي فــي املترشــحني املســتقلني مــن ذوي االختصــاص.
وحيــث خالفــا ملــا انتهــى إليــه حكــم البدايــة فــإن االقتصــار علــى زمــن تقديــم
الترشــح عنــد تقديــر توفــر شــرط عــدم االنتمــاء الحزبــي ال يحقــق إرادة املشــرع
فــي إرســاء مجلــس أعلــى مســتقل ،وأن هــذه الغايــة ال تتحقــق إال بانتفــاء االنتمــاء
الحزبــي عــن كل املترشــحني لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء بمختلــف األصنــاف
التــي ينتمــون إليهــا.
وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أن املســتأنف ضــده كان رئيــس ومؤســس حــزب ...
بمــا يجعلــه غيــر مســتجيب لشــرط عــدم االنتمــاء الحزبــي ،األمــر الــذي يكــون معــه
قــرار الهيئــة القاضــي برفــض ترشــحه مؤسســا علــى ســند صحيــح مــن الواقــع
1
والقانــون".
الفصل  :5يشترط في القاضي املترشح لعضوية املجلس أن يكون:
 في حالة مباشرة، له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح ال تقل عن: oخمس سنوات بالنسبة إلى القضاة العدليني،
 oثالث سنوات بالنسبة إلى القضاة اإلداريني واملاليني.
2
وال تحتســب ضمــن األقدميــة الفعليــة املــ ّدة املقضــاة فــي حالــة إلحــاق أو عــدم مباشــرة أو
الوضــع تحــت الســاح .3وبالنســبة إلــى القضــاة اإلداريــن والقضــاة املاليــن ،ال تحتســب كذلــك

 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162007بتاريــخ  30ســبتمبر  ،2016الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضــد
ف.ع الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  20161008بتاريــخ  24ســبتمبر .2016
« 2خارج مهنة القضاء» ،دليل الترشحات ،الصفحة .13
« 3وتعتمــد الهيئــة فــي احتســاب هــذه املــدة علــى وثيقــة «القائمــة فــي الخدمــات» املقدمــة ضمــن مطلب الترشــح» دليل الترشــحات،
الصفحة .13
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ضمــن األقدميــة الفعليــة مــدة الوضــع خــارج اإلطــار.

1

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط األقدمية الفعلية في القضاء
“وحيــث يتبــن مــن أوراق امللــف أنــه تــم تعيــن املدعــي قاضيــا مــن الرتبــة األولــى
بتاريــخ  16ســبتمبر  2011حســب مــا يتأكــد ذلــك مــن شــهادة الخدمــات املتعلقــة
بــه كمــا أنــه لــم يوضــع فــي حالــة الحــاق أو عــدم مباشــرة أو تحــت الســاح منــذ
تاريــخ انتدابــه ،األمــر الــذي تكتســب معــه األقدميــة الفعليــة فــي القضــاء واملشــترطة
للترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء العدلــي فــي  15ســبتمبر  2016فــي حــن
أن املدعــي قــدم مطلــب ترشــحه فــي  9ســبتمبر  2016أي قبــل اكتســابه األقدميــة
املطلوبــة الســيما وأن التاريــخ األخيــر فــي الذكــر هــو املعتمــد عنــد احتســاب األقدميــة
بصريــح الفصــل  18ســالف الذكــر وليــس تاريــخ ختــم الترشــحات كمــا ذهــب إلــى
ذلــك املدعــي ،وهــو مــا يجعــل القــرار املطعــون فيــه ســليم املبنى مــن الناحيــة القانونية
2
والواقعيــة ويتعــن علــى هــذا األســاس رفــض املطعــن املاثــل".
“وحيــث يســتفاد مــن مقتضيــات الفصــل  18ســالف الذكــر أنــه يشــترط فــي القاضــي
العدلــي املترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء أن تكــون لــه فــي تاريــخ تقديــم
مطلــب ترشــحه أقدميــة فعليــة فــي القضــاء ال تقــل عــن خمــس ســنوات .وحيــث
خالفــا ملــا تمســكت بــه املدعيــة فــإن التثبــت مــن مــدى اســتيفاء القاضــي املترشــح
لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء ملــدة األقدميــة الفعليــة املســتوجبة ال يكــون فــي
3
تاريــخ غلــق بــاب الترشــحات وإنمــا فــي تاريــخ تقديــم مطلــب الترشــح".

« 1الوضــع خــارج اإلطــار هــو الحالــة التــي يباشــر فيهــا القاضــي اإلداري وظائــف عموميــة أخــرى ملــدة ال تتجــاوز خمــس
ســنوات ويفقــد فيهــا انتســابه إلــى املحكمــة اإلداريــة إلــى أن يقــع إرجاعــه (الفصــل  26مــن القانــون املتع ّلــق بتســيير املحكمــة
اإلداريــة وبضبــط القانــون األساســي ألعضائهــا) ،بخــاف حالــة اإللحــاق التــي ال يفقــد فيهــا العــون العمومــي انتســابه إلــى
هيكلــه األصلــي ».دليــل الترشــحات ،الصفحــة .16
 2الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161009بتاريخ  23سبتمبر  2016م.ش ضد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
 3الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161011بتاريخ  24سبتمبر  2016و.ش ضد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
شرط االنتماء للرتبة املترشح عنها
“وحيــث أن التثبــت مــن مــدى اســتيفاء القاضــي املترشــح لعضويــة املجلــس
األعلــى للقضــاء لشــرط االنتمــاء للرتبــة املترشــح بعنوانهــا يكــون علــى ضــوء الرتبــة
املضمنــة باملطلــب املقــدم للهيئــة والتــي يثبــت انتمــاؤه إليهــا فــي تاريــخ أقصــاه يــوم
1
غلــق بــاب الترشــحات".
الفصل  :6يشترط في املحامي املترشح لعضوية املجلس:
 أن يكون مباشر ًا، أن يكون مرسم ًا بجدول املحامني لدى التعقيب، أن تكــون لــه أقدميــة فعليــة فــي املهنــة ال تقــل عــن خمســة عشــر ســنة فــي تاريــخ تقديــمالترشــح ،2وال تحتســب ضمــن األقدميــة الفعليــة امل ـ ّدة املقضــاة فــي حالــة عــدم املباشــرة.3
 أن ال يكون له أي انتماء حزبي.الفصل  :7يشترط في املدرس الباحث املترشح لعضوية املجلس:
 أن يكون مباشر ًا وقارا بمؤسسات التعليم العالي، أن تكــون لــه أقدميــة فــي التدريــس الجامعــي ال تقـ ّـل عــن خمســة عشــر ســنة فــي تاريــختقديــم الترشــح،4
وال تحتســب ضمــن األقدميــة فــي التدريــس الجامعــي املـ ّدة املقضــاة فــي حالــة عــدم املباشــرة أو

 1الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161001بتاريخ  24سبتمبر  2016آ.ع ضد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
« 2تشــمل األقدميــة فــي مهنــة املحامــاة مراحــل التمريــن والترســيم باالســتئناف والترســيم لــدى التعقيــب» .دليــل الترشــحات،
الصفحــة .14
« 3تعتمــد الهيئــة فــي احتســاب هــذه املــدة علــى الوثيقــة املســلمة مــن الهيئــة الوطنيــة للمحامــن املقدمــة ضمــن مطلــب الترشــح
والتــي تثبــت الترســيم بجــدول املحامــن لــدى التعقيــب ومــدة األقدميــة الفعليــة فــي املهنــة» دليــل الترشــحات ،الصفحــة .14
« 4تشــمل هــذه األقدميــة الفتــرة املقضــاة فــي التدريــس الجامعــي بصفــة قــا ّرة ،بمــا فــي ذلــك فتــرة التربــص ،وبصفــة متعاقــد».
دليــل الترشــحات ،الصفحة .19
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اإللحــاق أو الوضــع تحــت الســاح.1
 أن ال يكون له أي انتماء حزبي، أن يكون من غير املحامني املباشرين، بالنسبة إلى املترشحني لعضوية مجلس القضاء العدلي: oأن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،
 oأن يكون مختص ًا في القانون الخاص.
 بالنسبة إلى املترشحني لعضوية مجلس القضاء اإلداري:2
 oأن يكــون برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي أو أســتاذ محاضــر للتعليــم العالــي أو أســتاذ
مســاعد للتعليــم العالــي أو مســاعد للتعليــم العالــي،3
 oأن يكون مختص ًا في القانون العام.
 بالنسبة إلى املترشحني لعضوية مجلس القضاء املالي: oأن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،
 oأن يكون مختص ًا في املالية العمومية والجباية.
ويعتبــر مختص ـ ًا فــي املاليــة العموميــة والجبايــة املدرســون الباحثــون املختصــون فــي القانــون
العــام الذيــن تولــوا تدريــس املاليــة العموميــة أو القانــون الجبائــي أو قامــوا ببحــوث أو اجتــازوا
مناظــرة التبريــز فــي هذيــن االختصاصــن.
الفصل  :8يشترط في الخبير املحاسب املترشح لعضوية مجلس القضاء املالي:
 أن يكون مباشر ًا، أن يكــون مرســم ًا بجــدول الخبــراء املحاســبني منــذ خمــس ســنوات علــى األقــل فــي تاريــختقديــم الترشــح،4
 أن ال يكون له أي انتماء حزبي.الفصل  :9يشترط في العدل املنفذ املترشح لعضوية مجلس القضاء العدلي:
ّ
املقضــاة فــي حالــة إلحــاق خــارج إطــار التدريــس الجامعــي أو عــدم
« 1ال تحتســب ضمــن األقدميــة فــي التدريــس الجامعــي املـ ّدة
مباشــرة أو الوضــع تحــت الســاح أو التدريــس بصفــة عرضيــة .وتعتمــد الهيئــة فــي احتســاب هــذه املــدة علــى وثيقــة «القائمــة
فــي الخدمــات» املقدمــة ضمــن مطلــب الترشــح ».دليــل الترشــحات ،الصفحــة .14
« 2على أن يكون منتميا إلى إحدى هاتني الرتبتني» ،دليل الترشحات ،الصفحة .17
« 3على أن يكون منتميا إلى إحدى هاتني الرتبتني» ،دليل الترشحات ،الصفحة .17
« 4تعتمــد الهيئــة فــي احتســاب مــدة الترســيم علــى الوثيقــة املســلمة مــن هيئــة الخبــراء املحاســبني للبــاد التونســية التــي تثبــت
تاريــخ الترســيم بالجــدول» دليــل الترشــحات ،الصفحــة .19
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 أن يكون مباشر ًا، أن يكــون مرســما بجــدول العــدول املنفذيــن منــذ خمــس عشــرة ســنة علــى األقــل فــي تاريــختقديم الترشــح،1
 -أن ال يكون له أي انتماء حزبي.

الباب
الثالث

ّ
الترشحات
تقديم

الفصــل  :10تضبــط الهيئــة تاريــخ انطــاق قبــول الترشــحات وتاريــخ غلقهــا علــى أن ال تقــل مــدة
تقديــم الترشــحات عــن خمســة أيــام ،ويتــم اإلعــان عــن ذلــك باملوقــع اإللكترونــي للهيئــة أو بــأي
وســيلة أخــرى.
الفصــل  :11تُق ـ ّدم مطالــب الترشــح بصفــة شــخصية مــن املترشــح أو ممــن يم ّثلــه بمقتضــى
توكيــل فــي الغــرض.2

القسم األول :مطلب الترشح
ّ
الترشــح فــي نظيريــن ،باســتعمال املطبوعــة التــي تع ّدهــا الهيئــة
الفصــل ُ :12يقــ ّدم مطلــب
للغــرض ،ويتض ّمــن خاصــة التنصيصــات الوجوبيــة التاليــة:
 االسم الكامل للمترشح وجنسه، املجلس القضائي املراد الترشح إليه، الصنف الذي ينتمي إليه املترشح، الرتبة بالنسبة إلى القضاة، االختصاص والرتبة بالنسبة إلى املدرسني الباحثني، العنوان كامال.ً
ويكون املطلب مع ّرفا باإلمضاء في حالة عدم تقديمه شخصيا.
« 1تعتمــد الهيئــة فــي احتســاب مــدة الترســيم علــى الوثيقــة املســلمة مــن الهيئــة الوطنيــة للعــدول املنفذيــن التــي تثبــت تاريــخ
الترســيم بالجــدول» دليــل الترشــحات ،الصفحــة .15
« 2معر ًّفا باإلمضاء» ،دليل الترشحات ،الصفحة .30
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الفصل ُ :13يرفق مطلب الترشح وجوب ًا بالوثائق التالية:
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتان شمسيتان حديثتان، ما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية،ّ
 تصريــح علــى الشــرف مع ـ ّرف باإلمضــاء مــن املترشــح بأ ّنــه لــم تصــدر فــي حقــه عقوبــةتأديب ّيــة،
ّ
ـي
 تصريــح علــى الشــرف مع ـ ّرف باإلمضــاء مــن املترشــح يتض ّمــن أنّ ســجله العدلــي نقـ ّمــن الجرائــم القصديــة،
 تصريــح علــى الشــرف معــ ّرف باإلمضــاء مــن املترشــح يتض ّمــن عــدم عضويتــه بأحــداملكاتــب التنفيذيــة أو الهيئــات املديــرة للجمعيــات أو الهيئــات املهنيــة أو النقابــات للقطاعــات
املعنيــة ،أو اإلدالء بمــا يفيــد قبــول االســتقالة،

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
التصريح على الشرف بعدم صدور عقوبة تأديبية
“وحيــث خالفــا ملــا تمســك بــه نائــب املدعــي فــإن تنصيــص املشــرع علــى وجــوب تقديم
كل مترشــح تصريــح علــى الشــرف بأنــه لــم تصــدر فــي حقــه عقوبــة تأديبيــة ال يفيد أن
املشــرع حصــر وســيلة التحقــق مــن توفــر ذلــك الشــرط فــي التصريــح بــل هــو وســيلة
مــن بــن وســائل االثبــات املتاحــة للهيئــة املدعــى عليهــا خــص بهــا الفصــل  34ســالف
الذكــر ذلــك الشــرط نظــرا ألهميتــه وصعوبــة اثباتــه فــي بعــض الحــاالت دون أن يحــول
ذلــك مــن لجــوء الهيئــة لغيــره مــن الوســائل ســواء عــن طريــق االعتــراض أمامهــا أو
بقيــام الهيئــة بالتقصــي واالسترشــاد لــدى الهيــاكل املخــول لهــا النظــر فــي املســائل
التأديبيــة للمترشــحني أو بــأي وســيلة كانــت وذلــك طبقــا ملــا تتمتــع بــه الهيئــة العليــا
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املســتقلة لالنتخابــات مــن صالحيــات اســتقصائية تخــول لهــا تحــري مــدى صحــة
الترشــحات ومطابقتهــا ملتطلبــات قانــون املجلــس األعلــى للقضــاء وهــي صالحيــات
تســتمدها خاصــة مــن أحــكام الفصــل  126مــن الدســتور الــذي وضــع علــى كاهلهــا
ضمــان ســامة املســار االنتخابــي وشــفافيته وكذلــك الفصــل  24مــن القانــون عدد 34
لســنة  2016ســالف الذكــر الــذي أوكل للهيئــة مهمــة البــت فــي مطالــب الترشــح وعليــه
فإنــه ال تثريــب عليهــا والحالــة تلــك فــي توليهــا مراســلة الهيئــة الوطنيــة للمحامــن
للنظــر فــي مــدى خلــو ملــف املترشــح مــن العقوبــات التأديبيــة واعتمادهــا فــي اتخــاذ
القــرار املطعــون فيــه علــى املعطيــات التــي فــي حوزتهــا واملحمولــة علــى الصحــة فــي
1
غيــاب مــا يفندهــا".
“وحيــث وخالفــا ملــا تمســك بــه نائــب املســتأنف فــإن التصريــح علــى الشــرف يعــد
وثيقــة قابلــة للدحــض باالعتــراض طبــق مقتضيــات الفصــل  17وبــكل مــا يتوفــر للهيئة
مــن معطيــات وقــد ثبــت بالرجــوع إلــى أوراق امللــف صــدور عقوبــة تأديبيــة ضــد
املســتأنف ،بمــا يجعلــه ،وبصــرف النظــر عــن محــو تلــك العقوبة الحقا ،غير مســتجيب
للشــروط املنصــوص عليهــا قانونــا األمــر الــذي يتجــه معــه رفــض االســتئناف املاثــل
2
وإقــرار الحكــم االبتدائــي املطعــون فيــه وإجــراء العمــل بــه".
“وحيــث أن التصريــح علــى الشــرف وإن كان مــن الوثائــق املكونة مللف الترشــح والتي
يجــب توفرهــا لقبــول امللــف شــكال ،فإنــه يبقــى مــن الوثائــق التــي يعدهــا املترشــح
بنفســه ولنفســه وبالتالــي يمكــن دحــض مــا صــرح بــه طبــق مقتضيــات الفصــل 17
عــن طريــق االعتــراض عليــه وكذلــك بمــا يتوفــر للهيئــة مــن معطيــات .وحيــث أن مــا
انتهــت إليــه محكمــة البدايــة فــي هــذا الخصــوص فــي طريقــه وال تثريــب عليهــا مــن
3
هــذه الناحيــة".
 1الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20161007بتاريــخ  23ســبتمبر  2016أ.ن ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات.
 2الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162002بتاريــخ  30ســبتمبر  2016إ.م ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  20161006بتاريــخ  23ســبتمبر
.2016
 3الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162003بتاريــخ  30ســبتمبر  2016أ.ن ضــد الهيئــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات الــذي قضــى بنقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  20161007بتاريــخ  23ســبتمبر
.2016
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 بالنســبة إلــى املحامــن واملدرســن الباحثــن والخبــراء املحاســبني والعــدول املنفذيــن،تصريــح علــى الشــرف مع ـ ّرف باإلمضــاء مــن املترشــح يتض ّمــن عــدم االنتمــاء إلــى حــزب
سياســي،
 بالنسبة إلى القضاة واملدرسني الباحثني : oشهادة عمل لم يم ّر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر،
 oقائمة في الخدمات لم يم ّر على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر،
 بالنســبة إلــى املحامــن ،وثيقــة مســلمة مــن الهيئــة الوطنيــة للمحامــن تثبــت الترســيم بجــدولاملحامــن لــدى التعقيــب ومــدة األقدميــة الفعليــة فــي املهنة،
 بالنســبة إلــى الخبــراء املحاســبني ،وثيقــة مســ ّلمة مــن هيئــة الخبــراء املحاســبني للبــادالتونســية تثبــت تاريــخ الترســيم بالجــدول،
ّ
 بالنســبة إلــى العــدول املنفذيــن ،وثيقــة مس ـلمة مــن الهيئــة الوطنيــة للعــدول املنفذيــن تثبــتتاريــخ الترســيم بالجــدول،
 بالنســبة إلــى املدرســن الباحثــن املختصــن فــي القانــون العــام املترشــحني لعضويــةمجلــس القضــاء املالــي ،كل وثيقــة تثبــت تدريــس املاليــة العموميــة أو القانــون الجبائــي أو
القيــام ببحــوث أو اجتيــاز مناظــرة التبريــز فــي هذيــن االختصاصــن،
 -توكيل مع ّرف باإلمضاء في حالة عدم تقديم مطلب الترشح شخصيا.

القسم الثاني :استالم مطالب الترشح
الفصــل  :14تخصــص الهيئــة ســجال للترشــحات خاصــا بــكل مجلــس قضائــي ،وال يتــم اســتالم
املطلــب املقـ ّدم مــن غيــر ذي صفــة.
يمكــن للمترشــح أن يتــدارك أي خطــإ أو نقــص فــي مطلــب الترشــح أو مرفقاتــه فــي أجــل ال
يتجــاوز تاريــخ غلــق بــاب الترشــحات.
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
النقص في مطالب الترشح ومؤيداتها
“وحيــث أن اعتمــاد محكمــة الحكــم املطعــون فيــه علــى وصــل خــاص الضريبــة
علــى الدخــل بعنــوان ســنة  2015املقــدم مــن املدعيــة وألول مــرة فــي الطــور االبتدائــي
واملتضمــن لنفــس البيانــات املتعلقــة بالرقــم والتاريــخ الــواردة بالصفحــة الثامنــة
مــن مطبوعــة التصريــح املودعــة لــدى الهيئــة ،العتبــار أن املدعيــة قامــت بالتصريــح
املطلــوب منهــا قبــل إيــداع ملــف ترشــحها ،وذلــك دون أن يثبــت ســابقية تقديــم
املترشــحة لهــذا الوصــل إلــى الهيئــة ،يجعــل مــن محكمــة البدايــة تراقــب القــرار
املطعــون فيــه بنــاء علــى مؤيــدات لــم تعــرض علــى الهيئــة وتقــوم مقــام هــذه األخيــرة
فــي قبــول الوثائــق املرفقــة ملطلــب الترشــح والتثبــت فــي مــدى اســتيفائها للشــروط
القانونيــة والحــال أن هــذا الــدور موكــول للهيئــة ويتعــارض مــع الــدور املوكــول
للقاضــي االداري واملتمثــل أساســا فــي مراقبــة أعمــال الهيئــة بخصــوص قبــول
الترشــحات أو رفضهــا علــى ضــوء املؤيــدات التــي بنــي عليهــا القــرار املطعــون
فيــه والنصــوص القانونيــة النافــذة ،فضــا علــى أن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى
املســاس بمبــدأ املســاواة بــن املترشــحني ومبــدأ تكافــؤ الفــرص بينهــم علــى اعتبــار
أنــه ســيؤول إلــى منــح بعــض املترشــحني دون غيرهــم آجــاال جديــدة وفرصــا أخــرى
1
لتــدارك أي خطــأ أو نقــص فــي مطالــب الترشــح أو مرفقاتهــا".

القسم الثالث :سحب الترشحات
الفصل  :15يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه عشرون يوما قبل يوم االقتراع.

 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20162006بتاريــخ  30ســبتمبر  2016الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضــد
س.ش الــذي تــم بمقتضــاه نقــض الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  20161003بتاريــخ  23ســبتمبر .2016
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الفصل  :16يتم تقديم مطلب سحب الترشح وفق نفس إجراءات تقديم مطلب الترشح.

1

الباب
الرابع

البت في الترشحات

الفصــل  :17تتولــى الهيئــة فــي اليــوم الــذي يلــي غلــق بــاب الترشــحات تعليــق قائمات املترشــحني
بمقرهــا املركزي ونشــرها بموقعهــا اإللكتروني.

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
الصالحيات االستقصائية للهيئة
"وحيــث والحالــة مــا ذكــر فــإن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تتمتــع بصالحيات
اســتقصائية تخــول لهــا تحــري مــدى صحــة الترشــحات ومطابقتهــا ملتطلبــات قانــون
املجلــس األعلــى للقضــاء بــأي وســيلة كانــت ،وال تثريــب عليهــا والحالــة تلــك فــي
توليهــا مراســلة وزارة العــدل للنظــر فــي مــدى خلــو ملــف املترشــح مــن العقوبــات
التأديبيــة واعتمادهــا فــي اتخــاذ القــرار املطعــون فيــه علــى املعطيــات التــي فــي
حوزتهــا واملحمولــة علــى الصحــة فــي غيــاب مــا يفندهــا ،وهــو مــا يجعــل املطعــن
2
املاثــل فــي غيــر طريقــه ومــن املتجــه رفضــه".

« 1يتــم ســحب الترشــح بمقتضــى مطلــب كتابــي يــودع لــدى مقــر الهيئــة الــذي تـ ّم تقديــم مطلــب الترشــح بــه (املقــر املركــزي أو
مقــر اإلدارة الفرعيــة).
يكــون مطلــب ســحب الترشــح مع ّرفـ ًا باإلمضــاء فــي حالــة عــدم تقديمــه بصفــة شــخصية .ويرفــق وجوبــا بتوكيــل فــي الغــرض
معرفــا باإلمضــاء.
يجب أن يتض ّمن املطلب البيانات التالية :
 االسم الكامل للمترشح رقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشح املجلس القضائي الذي ت ّم الترشح إليه الصنف الذي ينتمي إليه املترشح الرتبة بالنسبة إلى القضاة االختصاص والرتبة بالنسبة إلى املدرسني الباحثني».دليل الترشحات ،الصفحة .43
 2الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161006بتاريخ  23سبتمبر  2016إ.م ضد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
مبدأ املساواة بني املترشحني
“وحيــث يقتضــي مبــدأ املســاواة عــدم التفرقــة بــن أفــراد الفئــة الواحــدة كلمــا تماثلــت
وضعياتهــم .وحيــث ملــا ثبــت مــن أوراق امللــف أن املدعيــة قدمــت مطلــب ترشــحها
لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء عــن صنــف القضــاة العدليــن مــن الرتبــة الثانيــة
فــي حــن قــدم القاضيــان (س.ه) و (م .س) مطلبــا ترشــحهما عــن صنــف القضــاة
العدليــن مــن الرتبــة الثالثــة ،فــإن وضعيتهــا تختلــف عــن وضعيتهمــا ممــا ال يجيــز لهــا
التمســك بخــرق مبــدأ املســاواة ،األمــر الــذي يتجــه معــه رفــض هــذا املطعــن كرفــض
1
الدعــوى برمتهــا".
الفصــل  :18يتــم االعتــراض أمــام الهيئــة علــى التصريــح علــى الشــرف املنصــوص عليــه فــي
الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل  17مــن القانــون األساســي املتع ّلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء ،فــي
أجــل أقصــاه  48ســاعة مــن تاريــخ التعليــق باملقــر املركــزي للهيئــة.
يكون االعتراض كتابيا ويتض ّمن التنصيصات التالية:
 اسم املعترض ولقبه، عنوان مراسلة املعترض ورقم هاتفه وعنوان بريده اإللكتروني، اسم املترشح املعني باالعتراض والصنف الذي ينتمي إليه، سبب االعتراض ومؤيداته.ويشترط أن يكون طلب االعتراض ُممضى من قبل املعترض.
ويرفــق االعتــراض وجوبــا بنســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة للمعتــرض ،وبــكل الوثائــق التــي
تدعمــه.
ـت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح واالعتــراض فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام مــن
الفصــل  :19تبـ ّ
تاريــخ غلــق بــاب الترشــحات.

 1الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد  20161001بتاريخ  24سبتمبر  2016آ.ع ضد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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الفصل  :20يتض ّمن القرار الصادر عن الهيئة خاصة:
 االسم الكامل للمترشح، املجلس القضائي املترشح لعضويته، الصنــف الــذي ينتمــي إليــه املترشــح ،والرتبــة بالنســبة إلــى القضــاة ،واالختصــاص والرتبــةبالنســبة إلــى املدرســن الباحثــن،
 مآل املطلب، مآل االعتراضات املتعلقة بالتصريح على الشرف إن وجد.الفصل  :21تقرر الهيئة رفض مطلب الترشح في الحاالت التالية:
 تقديم مطلب الترشح خارج األجل، عدم إرفاق املطلب بالوثائق املطلوبة،ّ
الترشح.
 عدم استيفاء شروطوتكون قرارات الرفض في جميع الحاالت ُمع ّللةً.
الفصــل  :22تعلــم الهيئــة املترشــحني ومقدمــي مطالــب االعتــراض بقراراتهــا فــي أجــل أقصــاه
يومــان مــن تاريــخ صــدوره بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :23تُعلــق الهيئــة قائمــات املترشــحني املقبولــن بمقرهــا ،ويتــم نشــرها بموقعهــا
اإللكترونــي فــي اليــوم الــذي يلــي انتهــاء أجــل البــت فــي مطالــب الترشــح.
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الباب

الخامس

ضبط القائمات النهائية للمترشحني

الفصــل  :24تضبــط الهيئــة القائمــات النهائيــة للمترشــحني لعضويــة كل مجلــس قضائــي بعــد
انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها ،وتنشــرها علــى موقعهــا اإللكترونــي،
وتحيلهــا فــي أجــل ثمانيــة وأربعــن ســاعة إلــى رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء املنتهيــة واليتــه.
وبالنســبة إلــى أول انتخابــات بعــد صــدور القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء ،تحــال
القائمــة إلــى رئيــس الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي.
ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حاال.
تونس في  29جوان 2016
رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
				
مح ّمد شفيق صرصار
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االقتراع والفرز
واإلعالن عن النتائج

85

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء
الفصــل  :25يكــون االنتخــاب حــرا ومباشــرا ونزيهــا وســريا فــي دورة انتخابيــة
واحــدة باعتمــاد طريقــة االقتــراع علــى األفــراد.
يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.
ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.
الفصــل  :26تعتبــر ملغــاة كل ورقــة غيــر معـ ّدة للغــرض أو تحتــوي أكثــر مــن العــدد
املقــرر لــكل رتبــة أو صنــف ،أو ال تعبــر بوضــوح عــن إرادة الناخــب ،أو تتعــارض
مــع مبــادئ ســرية أو حريــة االقتــراع.
كمــا تعتبــر ملغــاة كل ورقــة ال تحتــرم مبــدأ التناصــف فــي عــدد املترشــحني الذيــن
يختارهــم الناخــب لــكل صنــف ،وذلــك فــي حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي مــن
املقاعــد املخصصــة لــكل صنــف ورتبــة ،ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت التــي ال
يترشــح فيهــا عــدد كاف مــن املترشــحني مــن أحــد الجنســن.
ال يتم احتساب األوراق البيضاء ضمن النتائج.
الفصــل  :27تحــ ّرر مكاتــب االقتــراع والفــرز محاضــر ًا فــي عمليــة االقتــراع
والفــرز تتضمــن عــدد األصــوات املتحصــل عليهــا مــن كل مترشــح وعــدد األوراق
امللغــاة واألوراق البيضــاء ،ومالحظاتهــا عنــد االقتضــاء ،ويقــع إمضاؤهــا مــن قبــل
أعضائهــا.
يــودع نظيــر مــن محضــر الفــرز بصنــدوق االقتــراع ويعلــق نظيــر آخــر أمــام كل
مكتــب اقتــراع.
الفصــل  :28تص ـ ّرح الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بفــوز األعضــاء ال ّلذيــن
تحصلــوا علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات حســب األصنــاف والرتــب وفــي حــدود
املقاعــد املخصصــة لهــا ،ويحــرر محضــر فــي ذلــك .وفــي حالــة تســاوي األصــوات
املتحصــل عليهــا يقــرر فــوز املترشــح األكثــر أقدميــة وعنــد التســاوي يقـ ّدم املترشــح
األكبــر سـنّا.
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تضبــط الهيئــة القائمــة األوليــة للفائزيــن وتعلــن عــن النتائــج األوليــة علــى موقعهــا
االلكترونــي حــال االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز والتثبــت مــن النتائــج.
الفصــل  :29يمكــن لــكل مترشــح الطعــن فــي النتائــج األوليــة لــدى املحكمــة اإلداريــة
االبتدائيــة بتونــس فــي أجــل الثالثــة أيــام املواليــة مــن تاريــخ اإلعــان عنهــا ويتــم
ذلــك بموجــب عريضــة كتابيــة يب ّلــغ نظيــر منهــا إلــى الهيئــة باإليــداع املباشــر
بمق ّرهــا املركــزي أو بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم عريضــة الطعــن وإحالتهــا فــورا إلــى رئيــس املحكمــة
الــذي يحيلهــا حــاال إلــى إحــدى الدوائــر.
يع ّيــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ
ترســيم عريضــة الطعــن ويســتدعى األطــراف لحضورهــا بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
تحجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ املرافعــة.
يتــم اإلعــام بالحكــم مــن طــرف املحكمــة التــي أصدرتــه فــي أجــل أقصــاه يومــان
مــن تاريــخ صــدوره بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.
الفصــل  :30يمكــن الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة
اإلداريــة االبتدائيــة بتونــس لــدى املحكمــة اإلداريــة االســتئنافية بتونــس بواســطة
ـام وبموجــب عريضــة مع ّللــة تكــون مصحوبــة بنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه
محـ ٍ
فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ اإلعــام بالحكــم بعــد تبليــغ نظيــر منهــا إلــى
الجهــة املطعــون ض ّدهــا.
ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ،ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتو ّلــى كتابــة املحكمــة املتع ّهــدة ترســيم عريضــة الطعــن وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيس
األول الــذي يــأذن بتعيينهــا حــاال بإحــدى الدوائر.
يع ّيــن رئيــس الدائــرة املتعهــدة جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ
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تســجيل عريضــة الطعــن ويســتدعى األطــراف لحضورهــا بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا
كتابيــا.
تحجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ جلســة املرافعــة.
يكــون الحكــم باتــا غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي وجــه مــن األوجــه ولــو بالتعقيــب ويتــم
اإلعــام بــه مــن طــرف املحكمــة التــي أصدرتــه فــي أجــل يومــن مــن تاريــخ صــدوره.
الفصــل  :31تضبــط الهيئــة القائمــة النهائيــة للمترشــحني والفائزيــن عــن كل مجلــس
قضائــي بعــد انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام باتــة فــي شــأنها ،وتحيلهــا
فــي أجــل ثمانيــة وأربعــن ســاعة إلــى رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء املنتهيــة
واليتــه.
يدعــو الرئيــس املنتهيــة واليتــه النعقــاد الجلســة األولــى للمجلــس بعــد االنتخابــات
فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه للنتائــج النهائيــة لالنتخابــات.
الفصــل  :73تحيــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات القائمــة النهائية للمترشــحني
والفائزيــن عــن كل مجلــس قضائــي بعــد انقضــاء آجــال الطعــون أو صــدور أحــكام
باتــة فــي شــأنها فــي أجــل ثمــان وأربعــن ســاعة إلــى رئيــس الهيئــة الوقتيــة
لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي.
يدعــو رئيــس الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى للقضــاء العدلــي النعقــاد أول جلســة
للمجلــس فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه لنتائــج االنتخابــات.
الفصــل  :77إلــى حــن تركيــز جهــاز القضــاء اإلداري طبــق أحــكام الفصــل 116
مــن الدســتور ،تنظــر الدوائــر االبتدائيــة الحاليــة للمحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون
التــي ترفــع أمــام املحكمــة اإلداريــة االبتدائيــة بتونــس املنصــوص عليهــا فــي هــذا
القانــون .وتنظــر الدوائــر االســتئنافية الحاليــة للمحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون التــي
ترفــع أمــام املحكمــة االداريــة االســتئنافية بتونــس املنصــوص عليهــا فــي هــذا
القانــون فيمــا تنظــر الجلســة العامــة الحاليــة باملحكمــة اإلداريــة فــي الطعــون التــي
تعــرض علــى املحكمــة اإلداريــة العليــا طبــق هــذا القانــون .ويمــارس الرئيــس األول
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للمحكمــة اإلداريــة صالحيــات رئيــس املحكمــة اإلداريــة العليــا املنصــوص عليهــا
فــي هــذا القانــون.
ويتــم النظــر فــي هــذه الطعــون وفــق األحــكام واإلجــراءات واآلجــال الــواردة فــي
هــذا القانــون.
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قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  5لســنة  2016مــؤرخ فــي 10
أوت  2016يتعلــق بقواعــد وإجــراءات االقتــراع والفــرز واإلعــان عــن نتائــج
انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء
إن ﻣﺠﻠﺲ الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼنتخابات،
ً
وخاصة الفصول  112و125و  126منه،
بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية،
ّ
وعلــى القانــون األساســي عــدد  23لســنة  2012املــؤرخ فــي  20ديســمبر  2012واملتعلــق بالهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه،
وعلــى القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء،
ّ
وعلــى قــرار الهيئــة عــدد  3لســنة  2016املــؤرخ فــي  9جــوان  2016واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات
وخاص ـ ًة الفصــل  2منــه،
ضبــط قائمــات الناخبــن،
ّ
ّ
وعلــى قــرار الهيئــة عــدد  4لســنة  2016املــؤرخ فــي  28جــوان  2016واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات
الترشــح لعضويــة املجلــس األعلــى للقضــاء،
وبعد اﻟﺘﺪاول ،ﻗﺮر ﻣﺎ يلي :
الفصــل األول :ينظــم هــذا القــرار قواعــد وإجــراءات االقتــراع والفــرز واإلعــان عــن نتائــج
انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء.
الفصل ُ :2يقصد باملصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
 الهيئة :الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. املجلس :املجلس األعلى للقضاء. مركز االقتراع أو املركز :الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.املخصص للتصويت داخل مركز االقتراع.
 مكتب االقتراع أو املكتب :املكانّ
 ورقة تصويت :الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم االقتراع. ورقــة تالفــة :كل ورقــة تصويــت تعرضــت ملــا جعلهــا غيــر صالحــة لالســتعمال قبــل وضعهــافــي الصندوق.
 ورقــة ملغــاة :كل ورقــة مســتخرجة مــن الصنــدوق غيــر معـ ّدة للغــرض أو تحتــوي علــى أكثــرمــن العــدد املقــرر لـ ّ
ـكل صنــف أو رتبــة ،أو ال تعبــر بوضــوح عــن إرادة الناخــب ،أو تتعــارض
مــع مبــادئ ســر ّية أو حر ّيــة االقتــراع وال تحتــرم مبــدأ التناصــف.
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 ورقــة بيضــاء :كل ورقــة تصويــت مســتخرجة مــن الصنــدوق ال تتضمــن أيــة عالمــة مهمــاكان نوعهــا.
 ورقــة صحيحــة :كل ورقــة تصويــت مســتخرجة مــن الصنــدوق ،ومعـ ّدة للغــرض وال تحتــويعلــى أكثــر مــن العــدد املقــرر لـ ّ
ـكل صنــف أو رتبــة أو اختصــاص ،وتعبــر بوضــوح عــن إرادة
الناخــب ،وتحتــرم مبــادئ ســر ّية وحر ّيــة االقتــراع والتناصــف.

الباب
األول

أحكام عامة

الفصــل  :3تح ـ ّدد الهيئــة تاريــخ إجــراء االنتخابــات خــال األشــهر األربعــة األخيــرة مــن امل ـ ّدة
النيابيــة للمجلــس ،وتكــون مــدة االقتــراع يو ًمــا واحـ ًدا يوافــق يــوم عطلــة أو يــوم راحــة أســبوعية.

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
تنظيم االنتخابات في ظل غياب مترشح عن أحد األصناف
“وحيــث لــم ينظــم القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء الوضعيــة
املتمثلــة فــي عــدم تقديــم ترشــحات عــن صنــف مــن أصنــاف أعضــاء املجلــس األعلــى
للقضــاء ومــدى تأثيــر ذلــك علــى اجــراء االنتخابــات مــن عدمــه.
وحيــث أنــه مــن الثابــت ان الهيئــة فتحــت بــاب الترشــح لعضويــة مختلــف املجالــس
القضائيــة وعــن كافــة األصنــاف ملــدة  10أيــام وعملــت علــى ضمــان اعــام األطــراف
املعنيــة بالترشــح برزنامــة االنتخابــات وبالشــروط والوثائــق املطلوبــة علــى النحــو
الــذي اســتوجبه القانــون.
وحيــث أنــه تأسيســا علــى مــا تقــدم فــإن تنظيــم انتخابــات املجلــس األعلــى للقضــاء
املالــي بالرغــم مــن غيــاب مترشــح عــن صنــف املدرســن الباحثــن برتبــة أســتاذ
تعليــم عالــي أو أســتاذ محاضــر مختــص فــي املاليــة العموميــة والجبايــة مــن غيــر
املحامــن ال ينطــوي علــى مخالفــة ألحــكام القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس
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األعلــى للقضــاء فــي ظــل عــدم تنظيمــه لهــذه الحالــة وثبــوت قيــام الهيئــة بمــا يلــزم
لضمــان تقديــم املعنيــن باألمــر لترشــحاتهم فــي اآلجــال.
وحيــث أن غيــاب ترشــحات عــن صنــف واحــد فحســب مــن األصنــاف التــي يتكــون
منهــا مجلــس القضــاء املالــي ال يحــول دون إجــراء انتخابات املجلــس األعلى للقضاء
ضــرورة أن الترشــح مــن عدمــه يبقــى متــروكا لحريــة املعنيــن بــه ،وتأسيســا عليــه
يكــون التمســك بمخالفــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ألحــكام الفصــل  12مــن
القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء فــي غيــر طريقــه ،األمــر الــذي
1
يتجــه معــه رفــض هــذا املطعــن».
الفصــل  :4يجــري التصويــت فــي انتخابــات املجلــس باالقتــراع الحــر واملباشــر والســري
والنزيــه ،2ويتــم فــي دورة واحــدة باعتمــاد طريقــة االقتــراع علــى األفــراد.
ويحجر التصويت بالوكالة.
الفصــل  :5يقتــرع فــي انتخابــات املجلــس الناخبــون املرســمون فــي القائمــات النهائيــة للناخبــن
وفــق مــا يلــي:
 ينتخب القضاة ممثليهم في املجالس القضائية بحسب الصنف والرتبة، ينتخب املحامون ممثليهم في املجالس القضائية الثالثة، ينتخب العدول املنفذون مم ّثلهم ملجلس القضاء العدلي، ينتخــب املدرســون الباحثــون املختصــون فــي القانــون الخــاص مم ّثلهــم ملجلــس القضــاءالعدلــي.
 ينتخــب املدرســون الباحثــون املختصــون فــي القانــون العــام مم ّثليهــم ملجلــس القضــاءاإلداري ،ومم ّثلهــم ملجلــس القضــاء املالــي،
 -ينتخب الخبراء املحاسبون مم ّثليهم ملجلس القضاء املالي.

 1الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20163002بتاريــخ  3نوفمبــر  2016ه.ن ومــن معــه ضــد الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات.
« 2تتــم عمليــة االقتــراع بصفــة شــفافة تمكــن ممثلــي املترشــحني واملالحظــن والصحفيــن املعتمديــن مــن قبــل الهيئــة مــن
متابعتها مع االلتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم» ،دليل إجراءات االقتراع والفرز ،الصفحة .9
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الباب
الثاني

االقتراع

األول :مراكز ومكاتب االقتراع
القسم ّ
الفصــل ُ :6يشــترط فــي رؤســاء وأعضــاء مراكــز ومكاتــب االقتــراع الذيــن تع ّينهــم الهيئــة النزاهة
والحيــاد واالســتقاللية والكفاءة.
يختــص رئيــس مركــز االقتــراع بالعمليــات التنســيق ّية واللوجســتية وحفــظ النظــام داخــل املركــز
وتســهيل عمــل رؤســاء مكاتــب االقتــراع ،ويمكــن أن يســاعده فــي ذلــك أعــوان مــن الهيئــة.
1
يتركب مكتب االقتراع من ثالثة أعضاء على األقل ،بمن فيهم رئيس املكتب.
ويتولــى رئيــس مكتــب االقتــراع الســهر علــى حســن ســير عمليــة االقتــراع والفــرز ،واتخــاذ
كل التدابيــر الالزمــة لذلــك ،ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه ألحــد أعضــاء مكتــب االقتــراع.
ويعوضــه عنــد االقتضــاء أكبــر األعضــاء س ـنًا.

القسم الثاني :ضوابط عملية االقتراع
الفصل  :7يقتصر حق الدخول إلى مراكز ومكاتب االقتراع على:2
 الناخبني بغرض التصويت، مرافقي الناخبني ذوي اإلعاقة، أعضاء الهيئة وأعوانها الحاملني للشارات التي تصدرها الهيئة، ممثلــي املترشــحني واملالحظــن والصحفيــن 3والضيــوف 4واملترجمــن العاملــن معهــم ،علــىأن يكونــوا حاملــن لبطاقــات اعتمادهــم.
لرئيــس مكتــب االقتــراع تحديــد عــدد األشــخاص املخ ـ ّول لهــم التواجــد فــي املكتــب وفــق مــا
تســمح بــه طاقــة اســتيعابه.
« 1تتكــون مكاتــب االقتــراع املخصصــة للمحامــن مــن  6أعضــاء باعتبــار الرئيــس .تتكــون مكاتــب االقتــراع املخصصــة
للمدرســن الباحثــن اختصــاص قانــون عــام مــن  5أعضــاء باعتبــار الرئيــس .وتتكــون بقيــة مكاتــب االقتــراع مــن  3أعضــاء
باعتبــار الرئيــس» دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .12
« 2يمكــن لرئيــس مركــز االقتــراع اإلذن ألعــوان األمــن بالدخــول إلــى املركــز .يمكــن عنــد االقتضــاء لرئيــس مكتــب االقتــراع اإلذن
ألعــوان األمــن بالدخــول إلــى املكتــب» ،دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .14
« 3الصحفيــون املعتمــدون والتقنيــون واملترجمــون العاملــون معهــم ،ويحملــون شــارات تميزهــم» دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز،
الصفحة .14
« 4الضيوف املعتمدون واملترجمون املرافقون لهم ،ويحملون شارات تميزهم» دليل إجراءات االقتراع والفرز ،الصفحة .14
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تحجر أنشطة الدعاية االنتخابية داخل مكاتب االقتراع.
الفصل ّ :8
ويحجر إجراء مقابالت صحفية داخل مكتب االقتراع.
ّ
ويمنــع علــى الصحفيــن اســتعمال آالت التصويــر داخــل مكتــب االقتــراع إال بــإذن مــن رئيــس
املكتــب.

القسم الثالث :عمل ّية االقتراع
األول :اإلجراءات التحضير ّية
الفرع ّ
ّ
مترشــحني وصحفيــن
الفصــل  :9يقــوم رئيــس املكتــب أمــام الحاضريــن مــن مالحظــن وممثلــي
قبــل الشــروع فــي عمليــة االقتــراع بالعمليــات التاليــة:
 عرض صندوق االقتراع ًفارغا على الحاضرين،
 إغالق جوانب كل صندوق بواسطة األقفال املعدة للغرض، ع ّد أوراق التصويت املس ّلمة إلى املكتب.الفصــل  :10يتولــى رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه تعميــر محضــر اقتــراع بحســب الصنــف املعنــي
والرتبــة واالختصــاص وذلــك بــإدراج البيانــات الوجوبيــة التاليــة:1
 أرقام األقفال التي أغلق بها كل صندوق، عدد أوراق التصويت املس ّلمة بحسب الصنف املعني،2
املرسمني بقائمة الناخبني املعنية.
 عدد الناخبنيّ
ّ
املترشــحني علــى محضر
الفصــل  :11يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع والحاضــرون مــن مم ّثلــي
عمليــة االقتــراع ،وفــي حالــة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر
األســباب إن وجــدت.
الفصــل  :12فــي حالــة تعــذر فتــح مكتــب االقتــراع فــي الوقــت املحــدد ،يمكــن لرئيــس املكتــب بعــد
موافقــة رئيــس املركــز تأجيــل فتحــه ويتولــى رئيــس املركــز إعــام الهيئــة بذلــك .ويتـ ّم التنصيــص
« 1وفــي جميــع الحــاالت يتــم تدويــن التوقيــت الفعلــي لبــدء االقتــراع فــي محضــر االقتــراع» دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز،
الصفحــة .17
« 2يتولــى رئيــس املكتــب تــاوة املحضــر فــي الجــزء املتعلــق بافتتــاح عمليــات االقتــراع» دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز،
الصفحــة .17
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علــى التأجيــل وأســبابه فــي دفتــر مكتــب االقتــراع مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــدة التأخيــر فــي
توقيــت غلــق املكتــب.

الفرع الثاني :سير عملية االقتراع
الفصــل  :13يصــوت الناخــب فــي املكتــب الــذي ورد بــه اســمه باســتعمال بطاقــة التعريــف
1
الوطنيــة أو جــواز ســفر يتضمــن عــدد بطاقــة تعريــف وطن ّيــة.
املخصصة لذلك بقائمة الناخبني املعنية.
يمضي الناخب في الخانة
ّ
الفصــل  :14تخصــص ورقــة تصويــت موحــدة باعتمــاد الصنــف ،أو الصنــف والرتبــة ،أو
الصنــف واالختصــاص وفــق مــا هــو مب ّيــن بالفصــل  4أعــاه.
ويمكــن للهيئــة اعتمــاد أكثــر مــن ورقــة تصويــت بالنســبة إلــى الناخبــن الذيــن يحــق لهــم االقتــراع
2
ألكثــر مــن مجلــس قضائــي أو ألكثــر مــن صنــف مترشــح.
ويتــم ترتيــب املترشــحني علــى ورقــة االقتــراع وفــق الترتيــب األلفبائــي بحســب االســم ثــم اللقــب،
واســم األب عنــد االقتضــاء.
الفصــل  :15يتولــى أحــد أعضــاء مكتــب االقتــراع ختــم ورقــة التصويــت ،وإذا وجــد بهــا عي ًبــا
يجعلهــا غيــر صالحــة لالســتعمال ،تُعتبــر ورقــة تصويــت تالفــة وتوضــع فــي الظرف املعــد للغرض.
الفصــل  :16يتــم االقتــراع وجوبـ ًا داخــل الخلــوة .ويضــع الناخــب عالمــة أمــام اســم كل مترشــح
يريــد التصويــت لــه.
ويتعني على الناخب اختيار عدد من املترشحني ال يتجاوز العدد املق ّرر لكل صنف مترشح.
كما يتع ّين عليه احترام مبدأ التناصف لكل صنف ورتبة في حدود ما يحتّمه:3
 عدد املترشحني الذين يختارهم الناخب، العدد الفردي من املقاعد،كاف من املترشحني من أحد الجنس ْين.
عدم ترشح عدد ٍ« 1ال تعتمد إال الوثائق املذكورة» دليل إجراءات االقتراع والفرز ،الصفحة 17
 2بالنســبة إلــى املحامي...لــه أن يختــار التصويــت فــي مجلــس وحيــد أو مجلســن أو ثالثــة مجالــس» دليــل االقتــراع والفــرز،
الصفحــة عــدد.17
« 3اختيــار عــدد املترشــحني ال يتجــاوز العــدد األقصــى املقــرر لــكل صنــف وال يقــل عــن العــدد األدنــى الضــروري لتطبيــق مبــدأ
التناصــف» دليــل اجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .18
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
مبدأ التناصف
“وحيــث أن تأويــل عبــارة العــدد الكافــي مــن املترشــحني املنصــوص عليهــا بالفقــرة
الثانيــة مــن الفصــل  26املذكــور يكــون فــي إطــار احتــرام أحــكام الفصلــن  34و46
مــن الدســتور التــي كرســت مبــدأ التناصــف وضمــان تمثيليــة املــرأة فــي املجالــس
املنتخبــة ،ومــن ثمــة فــإن املقصــود بتلــك العبــارة أن يكــون عــدد املترشــحني مــن كل
جنــس يســمح بتطبيــق مبــدأ التناصــف.
وحيــث تطبيقــا لألحــكام الســالف بيانهــا ،فــإن تقديــر مــدى كفايــة العــدد يكــون فــي
حــدود مــا تــم تقديمــه مــن ترشــحات مــن كال الجنســن لعضويــة مجلــس القضــاء
املعنــي ،وعليــه ،فــإن وجــود عــدد مــن املترشــحني مــن أحــد الجنســن ومترشــح وحيــد
مــن الجنــس اآلخــر يكــون كافيــا فــي حــد ذاتــه إلعمــال مبــدأ التناصــف متــى كان
عــدد البقــاع املتنافــس عليهــا أكثــر مــن مقعــد واحــد.
وحيــث تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه ،فــإن ثبــوت ترشــح  4محاميــات مــن جملــة
 19مترشــحا عــن صنــف املحامــن لــدى التعقيــب لعضويــة مجلــس القضــاء العدلــي
للتنافــس علــى ثالثــة مقاعــد يعــد كافيــا لتطبيــق مبــدأ التناصــف عنــد االقتــراع،
خالفــا ملــا تمســك بــه نائــب املدعــن ،األمــر الــذي يتجــه معــه رفــض هــذا املطعــن
1
كرفــض الدعــوى برمتهــا».

 1الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20163001بتاريــخ  3نوفمبــر  2016ع.ع ومــن معــه ضــد الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات.
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فقه قضاء املحكمة اإلدارية
مبدأ التناصف
“وحيــث يســتفاد مــن هــذه األحــكام أن إرادة املشــرع اتجهــت صراحــة نحــو تكريــس
مبــدأ التناصــف بــن املــرأة والرجــل عنــد االقتــراع وليــس عنــد احتســاب النتائــج
ويكــون التمســك بخــاف ذلــك فــي غيــر طريقــه .وحيــث أن اســتبعاد مبــدأ التناصــف
ال يكــون إال فــي الحــاالت التــي ال يترشــح فيهــا عــدد كاف مــن املترشــحني مــن
أحــد الجنســن .وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى القائمــة النهائيــة للمترشــحني النتخابــات
املجلــس األعلــى للقضــاء املالــي أنــه تــم تســجيل ترشــح خمــس رجــال وامرأتــن
للتنافــس علــى مقعديــن عــن صنــف املحامــن وهــو فــي صــورة الحــال عــدد كاف
يمكــن مــن تطبيــق مبــدأ التناصــف وال يــؤول إلــى اســتبعاده بالنظــر إلــى عــدد
املقاعــد املتنافــس عليهــا وإلــى عــدد املترشــحني ،األمــر الــذي يتجــه معــه رفــض
1
املطعــن املاثــل كرفــض الدعــوى برمتهــا».
الفصــل  :17فــي حالــة الخطــأ فــي اســتعمال ورقــة التصويــت أو فــي حالــة إتالفهــا يمكــن للناخــب
أن يطلــب ورقــة تصويــت أخــرى وملـ ّرة واحــدة فقــط .ويتسـ ّلم رئيــس مكتــب االقتــراع أو مــن ينوبــه
الورقــة التالفــة دون أن يطلــع علــى اختيــار الناخــب ويضعهــا بالظــرف املخصــص للغــرض.
يتو ّلــى الناخــب وضــع ورقــة التصويــت بنفســه فــي الصنــدوق ،2وإذا تع ـ ّذر عليــه ذلــك يســاعده
رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه.3
الفصــل  :18يســمح للناخــب الكفيــف أو الحامــل إلعاقــة بدنيــة تمنعــه مــن الكتابــة باصطحــاب
مرافــق يســاعده فــي القيــام بعمليــة االقتــراع.
 1الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20163002بتاريــخ  3نوفمبــر  2016ه.ن ومــن معــه ضــد الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات.
ـي ورقــة التصويــت بحيــث يبقــى الختــم مرئيــا وبحيــث تكــون الجهــة املض ّمنــة الختيــار الناخــب مــن الورقــة
« 2يقــوم الناخــب بطـ ّ
غيــر مكشــوفة» دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة 18
« 3فــي حالــة رفــض الناخــب وضــع ورقــة التصويــت فــي الصنــدوق ،يطلــب منــه رئيــس املكتــب تســليمها لــه ويقــوم بالتشــطيب
عليهــا مــن الخلــف دون النظــر إلــى اختيــار الناخــب ويضعهــا فــي الظــرف املخصــص لــأوراق التالفــة ويــد ّون مالحظــة فــي
ذلــك أمــام إمضــاء الناخــب فــي قائمــة الناخبــن وفــي دفتــر مكتــب االقتــراع» دليــل اجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .19
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ويشــترط فــي املرافــق أن ال يقــل س ـنّه عــن  18ســنة كاملــة يــوم االقتــراع ،ويتع ّيــن عليــه اإلدالء
ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة أو جــواز ســفر يتضمــن عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة ،ويمضــي فــي
1
قائمــة الناخبــن ضمــن الخانــة املخصصــة للناخــب املعنــي.
وفــي حالــة عــدم اصطحــاب مرافــقُ ،يكلــف رئيــس مكتــب االقتــراع أحــ َد الناخبــن ملســاعدة
الناخــب ذي اإلعاقــة بطلــب منــه وفــي حــدود مــا تقتضيــه إعاقتــه.
وال يسمح لنفس املرافق في جميع الحاالت أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة.
الخاصــة
الفصــل  :19ملمثلــي املترشــحني املطالبــة بتضمــن جميــع املالحظــات والتّحفظــات
ّ
بعمليــة االقتــراع ضمــن مذ ّكــرة ترفــق باملحضــر ،ويتو ّلــى رئيــس املكتــب اإلجابــة عنهــا وتدويــن
2
ذلــك صلــب املذ ّكــرة.
الفصــل  :20يمنــع تعليــق عمليــة االقتــراع فــي مراكــز ومكاتــب االقتــراع أو غلقهــا أثناء الســاعات
املحــددة لالقتــراع دون تعليمــات مــن الهيئة.
وفــي حالــة الضــرورة القصــوى التــي يتعــن معهــا تعليــق االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب
التضمــن بدفتــر مكتــب االقتــراع أســباب التعليــق وم ّدتــه ورقــم قفــل فتحــة الصنــدوق وعــدد
أوراق التصويــت التالفــة والباقيــة وعــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن .ويتــم إعــام الهيئــة فــو ًرا
بذلــك التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتأمــن الســير العــادي لعمليــة االقتــراع أو اإلذن بغلــق املكتــب
أو املركــز.
وتُؤخذ مدة التعليق بعني االعتبار في توقيت غلق املكتب.

الفرع الثالث :ختم عملية االقتراع

3

الفصــل  :21يتولــى رئيــس املكتــب أو مــن يكلفــه للغــرض إدراج البيانــات التاليــة فــي محضــر
عمليــة االقتــراع:
 « 1فــي هــذه الحالــة يتولــى عضــو مكتــب االقتــراع تدويــن رقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة علــى قائمــة الناخبــن فــي خانــة املالحظــات
ـص الناخــب املعنــي» ،دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .19
التــي تخـ ّ
« 2يحتفــظ رئيــس املكتــب بالنســخة األصليــة التــي ترفــق بمحضــر االقتــراع ويتــم تمكــن ممثــل املترشــح املعنــي مــن النســخة»
دليــل االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .19
« 3بحلــول توقيــت ختــم عمليــات االقتــراع ،يتولــى رئيــس املركــز إدخــال كل الناخبــن املتواجديــن أمــام املركــز والذيــن لــم يصوتــوا
بعــد ثــم يغلــق األبــواب لتتواصــل عمليــات االقتــراع إلــى حــن إدالء آخــر ناخــب منهــم بصوتــه» ،دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز،
الصفحة .20
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 عدد أوراق التصويت الباقية للصنف املعني، عدد أوراق التصويت التالفة للصنف املعني، عدد الناخبني الذين أمضوا في قائمة الناخبني املعنية.وفــي حالــة تســرب خطــأ فــي محضــر عمليــة االقتــراع ،يتولــى رئيــس املكتــب إصــاح الخطــأ
ويمضــي ويختــم بجانــب ذلــك.
ّ
ّ
يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع والحاضــرون مــن ممثلــي املترشــحني علــى ختــم عمليــة
االقتــراع ،وفــي حالــة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب
إن وجــدت.

الباب
الثالث

الفرز

الفصــل  :22يباشــر أعضــاء مكتــب االقتــراع عمليــة فــرز وعــد األصــوات بعــد االنتهــاء مــن
عمليــات التصويــت ،وتتــم عمليــة الفــرز والعــد داخــل مكاتــب االقتــراع.
تســتم ّر عمل ّيــة الفــرز والع ـ ّد حتــى نهايتهــا دون توقــف وال يجــوز تأجيلهــا أو إيقافهــا إال فــي
حالــة الضــرورة القصــوى وإعــام الهيئــة بذلــك .وال يجــوز لألشــخاص املوجوديــن داخــل املكتــب
مغادرتــه إال بــإذن مــن رئيــس املكتــب ،وال يمكنهــم فــي هــذه الحالــة العــودة إليــه.
ويحجــر علــى رئيــس وأعضــاء مكتــب االقتــراع التصريــح بــأي معلومــات حــول نتائــج الفــرز
قبــل انتهائــه.
ّ
املترشــحني
الفصــل  :23تُجــرى عمليــة الفــرز والعـ ّد عالنيــة بمــا ُيم ّكــن الحاضريــن مــن ممثلــي
واملالحظــن مــن متابعتهــا ،وتنطبــق عليهــا ضوابــط عمليــة االقتــراع املنصــوص عليهــا بالفصل ْيــن
 7و 8أعــاه.
الفصــل  :24يتــم عــد األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق والتثبــت مــن أن عددهــا يســاوي
عــدد اإلمضــاءات بقائمــة الناخبــن .كمــا يتــم التثبــت مــن أنّ مجمــوع األوراق املســتخرجة مــن
الصنــدوق واألوراق التالفــة واألوراق غيــر املســتعملة يســاوي عــدد األوراق املس ـ ّلمة ،وكل ذلــك
بحســب الصنــف املعنــي والرتبــة واالختصــاص.
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وفــي حالــة عــدم التطابــقُ ،يعــاد اإلحصــاء مــن جديــد .وإذا تأ ّكــد عــدم التطابــق ،يتــم التح ـ ّري
1
عــن أســبابه.
الفصــل  :25يتولــى رئيــس املكتــب تعميــر محضــر عمليــة الفــرز 2فــي ثالثــة نظائــر علــى األقــل
وذلــك بتدويــن البيانــات التاليــة بحســب الصنــف املعنــي:
 اسم مركز االقتراع ورمز املكتب، أرقام أقفال الصندوق ،عند فتحه. عدد الناخبني املرسمني بقائمة الناخبني املعنية، عدد أوراق التصويت املس ّلمة، عدد الناخبني الذين أمضوا في قائمة الناخبني املعنية، عدد أوراق التصويت التالفة، عدد أوراق التصويت الباقية، أسباب عدم التطابق إن ُوجد.ثم يأذن رئيس املكتب بالشروع في عملية الفرز والعد.
الفصــل  :26تعتبــر ورقــة التصويــت ملغــاة إذا كانــت غيــر معـ ّدة للغــرض ،أو غيــر مختومــة ،أو
ّ
مترشــح أو
ممزّقــة إلــى جزأ ْيــن أو أكثــر بشــكل انفصــل معــه اســم مترشــح أو أكثــر ،أو زيــادة
ّ
ّ
مترشــح ،أو ال تحتــرم مبــدأ التناصــف 4طبــق مــا هــو مب ّيــن فــي
مترشــحني 3أو اســم شــخص غيــر
الفصــل  16أعــاه ،أو تحتــوي أكثــر مــن العــدد املق ـ ّرر لــكل صنــف أو رتبــة ،أو ال تُع ّبــر بشــكل
واضــح عــن ارادة الناخــب ،أو تتعــارض مــع مبــادئ ســرية 5أو حريــة االقتــراع..
فــي حالــة االختــاف تعتبــر ورقــة التصويــت ملغــاة باألغلبيــة املطلقــة للحاضريــن مــن أعضــاء
مكتــب االقتــراع ،وعنــد تســاوي األصــوات يكــون صــوت رئيــس املكتــب مرجحــا ،ويــد ّون ذلــك
« 1االســتعانة باملالحظــات املضمنــة بقائمــات الناخبــن املعنيــة وبدفتــر مكتــب االقتــراع» ،دليــل إجــراءات االقتــراع والفــرز،
الصفحــة .25
« 2إثــر ذلــك ،يتلــو رئيــس مكتــب االقتــراع علــى مســمع مــن الحاضريــن أرقــام أقفــال الصنــدوق .ويطلــب مــن ممثلــي املترشــحني
التحقــق مــن مطابقــة أرقــام أقفــال الصنــدوق مــع أرقــام األقفــال املدونــة فــي محضــر عمليــات االقتــراع» ،دليــل إجــراءات
االقتــراع والفــرز ،الصفحــة .23
 « 3كل ورقــة تصويــت تتضمــنّ اختيــارا مترشــحني يفــوق عــدد املقاعــد املخصصــة لــكل صنــف أو رتبــة» ،دليــل االجــراءات
والفــرز ،الصفحــة .25
 « 4كل ورقــة تصويــت تتضمــن اختيــارا ملترشــحني يقــل عــن العــدد األدنــى الضــروري لتطبيــق مبــدأ التناصــف» ،دليــل
االجــراءات والفــرز ،الصفحــة .25
ّ 5
«كل ورقة تصويت تحمل عالمة أو تنصيصا يع ّرف بالناخب» ،دليل االجراءات والفرز ،الصفحة .25
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فــي دفتــر مكتــب االقتــراع.
تحصــل عليهــا كل مترشــح
الفصــل ُ :27يســجل علــى أوراق الكشــف عــدد األصــوات التــي
ّ
وعــدد األوراق البيضــاء وعــدد األوراق امللغــاة.
ويتــم التح ّقــق مــن أنّ مجمــوع األوراق الصحيحــة واألوراق البيضــاء واألوراق امللغــاة يســاوي
عــدد األوراق املســتخرجة مــن الصنــدوق .وفــي حالــة عــدم التطابــقُ ،يعــاد اإلحصــاء مــن جديــد.
وإذا تأ ّكــد عــدم التطابــق ،يتــم التحـ ّري عــن أســبابه.
ـجل رئيــس املكتــب أو مــن يكلفــه للغــرض فــي محضــر عمليــة الفــرز وبحســب
الفصــل  :28يسـ ّ
الصنــف املعنــي والرتبــة واالختصــاص:
 عدد أوراق التصويت املستخرجة من الصندوق، العدد الجملي لألوراق الصحيحة، عدد األصوات التي تحصل عليها كل مترشح، عدد األوراق امللغاة، عدد األوراق البيضاء، أسباب عدم التطابق إن ُوجد.وفــي حالــة تســرب خطــأ فــي محضــر عمليــة الفــرز ،يتولــى رئيــس املكتــب إصــاح الخطــأ
ويمضــي ويختــم بجانــب ذلــك.
يمضــي أعضــاء مكتــب االقتــراع وممثلــو املترشــحني علــى محضــر عمليــة الفــرز .وفــي حالــة
رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع ذكــر األســباب إن وجــدت.
الخاصــة
الفصــل  :29ملمثلــي املترشــحني املطالبــة بتضمــن جميــع املالحظــات والتّحفظــات
ّ
بعمليــة الفــرز والعــ ّد ضمــن مذ ّكــرة ترفــق باملحضــر ،ويتو ّلــى رئيــس املكتــب اإلجابــة عنهــا
وتدويــن ذلــك صلــب املذ ّكــرة.
الفصــل  :30يع ّلــق رئيــس املكتــب أو مــن يك ّلفــه للغــرض أمــام كل مكتــب اقتــراع نظي ـ ًرا مــن
محضــر عمليــة الفــرز بحســب الصنــف املعنــي ،ويوضــع نظيــر مــن املحضــر بصنــدوق االقتــراع،
و ُيعتمــد النظيــر الثالــث فــي جمــع النتائــج.
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الباب
الرابع

جمع النتائج واإلعالن عنها

الفصــل  :31تتولــى الهيئــة التثبــت فــي محاضــر الفــرز وتدقيقهــا والتح ـ ّري عــن أســباب عــدم
التطابــق ،وإصــاح األخطــاء املاد ّيــة والحســاب ّية إن وجــدت ،ولهــا فــي ذلــك الرجــوع إلــى أوراق
الكشــف وقائمــات الناخبــن ومحاضــر االقتــراع ودفاتــر مكاتــب االقتــراع.
ويتــم إصــاح األخطــاء املاد ّيــة والحســاب ّية فــي قــرار تصحيحــي يصــدر عــن مجلــس الهيئــة
و ُيمضيــه مــن حضــر مــن أعضائهــا ،و ُيختــم بختــم الهيئــة.
ملجلــس الهيئــة عنــد االقتضــاء أن ُيعيــد فتــح الصنــدوق للتثبــت مــن البيانــات أو إلعــادة الفــرز
وإدخــال اإلصالحــات الضروريــة علــى محضــر الفــرز .ويتــم إعــام الحاضريــن مــن مم ّثلــي
املترشــحني واملالحظــن بذلــك .و ُيحــ ّرر محضــر فــي الغــرض ُيمضــي عليــه الحاضــرون مــن
ّ
املترشــحني .وفــي صــورة رفضهــم اإلمضــاء يتــم التنصيــص علــى ذلــك باملحضــر مــع
مم ّثلــي
ذكــر األســباب إن وجــدت.
الفصــل  :32بعــد االنتهــاء مــن التثبــت فــي كافــة محاضــر الفــرزُ ،يحـ ّرر مجلــس الهيئــة محضــر ًا
فــي جمــع نتائــج االقتــراع بحضــور املالحظــن ومم ّثلــي املترشــحني .ويمكــن ملم ّثلــي املترشــحني
الخاصــة بجمــع النتائــج ضمــن مذ ّكــرة تُرفــق باملحضــر.
تضمــن مالحظاتهــم وتحفظاتهــم
ّ
الفصــل  :33يضبــط مجلــس الهيئــة القائمــة األوليــة للفائزيــن حــال االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز
والتثبــت مــن النتائــج فــي جميــع مكاتــب االقتــراع ،ويص ـ ّرح بفــوز املترشــحني الذيــن تحصلــوا
علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات دون احتســاب األوراق البيضــاء ،وبحســب الصنــف والرتبــة
واالختصــاص وفــي حــدود املقاعــد املخصصــة لــكل منهــا وفــق مــا يلــي :
 .1مجلس القضاء العدلي:
 قاضيان عدليان من الرتبة الثالثة، قاضيان عدليان من الرتبة الثانية، قاضيان عدليان من الرتبة األولى، ثالثة محامني لدى التعقيب،ـال أو أســتاذ محاضــر
 -مــد ّرس باحــث مختــص فــي القانــون الخــاص برتبــة أســتاذ تعليــم عـ ٍ
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للتعليــم العالــي،
 عدل منفذ. .2مجلس القضاء اإلداري:
 ثالثة قضاة إداريني برتبة مستشار، ثالثة قضاة إداريني برتبة مستشار مساعد، ثالثة محامني لدى التعقيب،ـال أو أســتاذ محاضــر
 مــد ّرس باحــث مختــص فــي القانــون العــام برتبــة أســتاذ تعليــم عـ ٍللتعليــم العالــي،
 مــد ّرس باحــث مختــص فــي القانــون العــام برتبــة أســتاذ مســاعد للتعليــم العالــي أو مســاعدللتعليــم العالي.
 .3مجلس القضاء املالي:
 ثالثة قضاة ماليني برتبة مستشار، ثالثة قضاة ماليني برتبة مستشار مساعد، محاميان لدى التعقيب،ـال أو أســتاذ
 مــد ّرس باحــث مختــص فــي املاليــة العموميــة والجبايــة برتبــة أســتاذ تعليــم عـ ٍمحاضــر للتعليــم العالــي،
 خبيران محاسبان.وفــي حالــة تســاوي األصــوات تص ـ ّرح الهيئــة بفــوز املترشــح األكثــر أقدميــة بحســب مــا هــو
ّ
للترشــح عــن كل صنــف ،وعنــد التســاوي ُيق ـ ّدم املترشــح األكبــر ســن ًا.
مســتوجب
ويحرر محضر في كل ذلك.
الفصــل  :34تعلــن الهيئــة عــن النتائــج األوليــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،ويتضمــن قــرار الهيئــة
وجوبـ ًا البيانــات التاليــة بحســب كل مجلــس قضائــي وصنــف ورتبــة :
املرسمني بكل قائمة ناخبني،
 عدد الناخبنيّ
 عدد الناخبني الذين قاموا بالتصويت، عدد أوراق التصويت الصحيحة، عدد أوراق التصويت البيضاء، -عدد أوراق التصويت املُلغاة،
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 عدد األصوات التي تحصل عليها كل مترشح، أسماء املترشحني الفائزين.الفصــل  :35تضبــط الهيئــة القائمــة النهائيــة للفائزيــن عــن كل مجلــس قضائــي بعــد توصلهــا
بآخــر حكــم قضائــي بــات أو بانقضــاء آجــال الطعــن فــي النتائــج األوليــة.

فقه قضاء املحكمة اإلدارية
احتساب اجال االستئناف
«وحيــث أنــه مــن املســتقر عليــه فقهــا وقضــاء أن ضوابــط عـ ّد اآلجــال تذهــب فــي عــدم
احتســاب اليــوم األول وأنــه إذا صــادف اليــوم األخيــر يــوم عطلــة امتــد األجــل إلــى
اليــوم املوالــي ويحســب مــا كان فــي الوســط مــن عطــل.
وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أن الجهــة املســتأنفة توصلــت بنســخة مــن الحكــم
املطعــون فيــه بتاريــخ  4نوفمبــر  ،2016االمــر الــذي يكــون معــه اســتئنافها للحكــم
املذكــور بتاريــخ  8نوفمبــر  2016حاصــا خــارج اآلجــال املنصــوص عليهــا بالفصــل
1
 30مــن القانــون األساســي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء»

الفصــل  :36ينشــر قــرار اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية
وباملوقــع االلكترونــي للهيئــة ،و ُيحــال فــي أجــل  48ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه إلــى رئيــس
املجلــس املنتهيــة واليتــه.
وبالنســبة إلــى أول انتخابــات بعــد صــدور القانــون األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء تحيــل
الهيئــة القــرار إلــى رئيــس الهيئــة الوقتيــة لإلشــراف علــى القضــاء العدلــي.

 1الحكــم االســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد  20164001بتاريــخ  11نوفمبــر  2016هـــ.ن ومــن معــه ضــد الهيئــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات طع ًنــا فــي الحكــم االبتدائــي فــي القضيــة عــدد  20163002بتاريــخ  3نوفمبــر .2016
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ينشــر هــذا القــرار بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وباملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وين ّفــذ
حاال.
تونس في  10أوت .2016
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محمد شفيق صرصار
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بدعــم مــن مشــروع
املســاعدة االنتخابيــة
لبرنامــج االمــم املتحــدة
االنمائــي فــي تونــس
املمــول مــن :

