
	  

 

2015مايیو/أأيیارر  18  

 تونس: يیجب رردد ووتعديیل قانونن االمجلس ااألعلى للقضاء االمعيیب جداا

االمتعلق بالمجلس  16/2015ااالمتناعع عن ختم االقانونن ااألساسي عددد إإلى االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین االرئيیس االتونسي ددعت 
االقانونن  هھھھذاا في جدااااألعلى للقضاء٬، ووحثًت االلجنة االدووليیة االسلطاتت االتونسيیة على االتحركك من أأجل ااصالحح االبنودد االمعيیبة 

ستقاللل االقضاء. الموااءمتهھا بشكل كامل مع االمعايیيیر االدووليیة ضمانن ل  

 15قبل مجلس نواابب االشعب االجمعة إإنن االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین قلقة للغايیة من أأنن االقانونن٬، االذيي تمت االمصاددقة عليیهھ من 
مايیو/أأيیارر٬، ال يیرقى إإلى االمعايیيیر االدووليیة االمتعلقة باستقالليیة االقضاء٬، ووباألخص االمواادد االمتعلقة بتركيیبة االمجلس٬، ووااستقاللهھ 

 ووااختصاصاتهھ.

ن من قبل وومما يیثيیر االقلق بشكل خاصص هھھھو أأنن االقانونن ال يیضمن أأنن يیكونن االمجلس مكونا من أأغلبيیة من االقضاةة االمنتخبيی
ووضمانن ميیزاانيیة كافيیة للقضاء٬، ووال يیضمن بشكل  ؛ ووال يیعطي االمجلس اامكانيیة االمشارركة بشكل فعالل في تحديیدنظراائهھم

مواافقتهھم لمدةة ال تتجاووزز االثالثث سنوااتت. مناسب أأمن االقضاةة االوظظيیفي٬، بما في ذذلك من خاللل االسماحح بنقل االقضاةة بدوونن 
ووااسعة على دداائرةة االتفقديیة االعامة ووفي مجالل تحريیك ااالجرااءااتت االتأدديیبيیة.وويیمنح االقانونن أأيیضاً ووززيیر االعدلل سلطاتت   

مباددئئ االشفافيیة  فشلت في ااإلمتثالل ألبسطووتعربب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین عن قلقهھا من أأنن عمليیة صيیاغة االقانونن 
جتمع االمدني٬، االفرصة وواالتشارركيیة٬، حيیث لم يیعط أأصحابب االمصلحة٬، بما في ذذلك االجمعيیاتت االمهھنيیة للقضاةة وومنظماتت االم

للتعليیق على مسوددااتت مشرووعع االقانونن ااووتقديیم مدااخالتت في هھھھذاا االمجالل.االكافيیة   

إإلى ترسيیخ بعض االمواادد وواالمماررساتت االتي قوضت ااستقاللل االقضاء في تونس  16/2015"سوفف  يیؤدديي ختم االقانونن عددد 
تت االتأدديیبيیة ضد االقضاةة" قالل سعيید بنعربيیة مديیر لمدىى عقودد٬، بما في ذذلك من خاللل االسماحح لوززيیر االعدلل بتحريیك ااالجرااءاا

 برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین.

"يیجب أأنن يیمتنع االرئيیس االتونسي عن ختم االقانونن ااألساسي ووأأنن يیبدأأ مسارراا تشاوورريیا لصيیاغة قانونن جديید يینهھي بشكل قاططع 
وويیعطي االمجلس ااألعلى كامل االصالحيیاتت لإلشراافف على كل ااألمورر االمتعلقة  تدخل االسلطة االتنفيیذيیة في ااألمورر االقضائيیة

 بالقضاء٬، بما في ذذلك ااإلددااررةة االقضائيیة ووتدبيیر االمسارر االمهھني للقضاةة٬،" أأضافف سعيید بنعربيیة.
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