تونس :أسئلة وأجوبة حول المجلس األعىل للقضاء واستقاللية القضاء يف ظل المرسوم عدد 11
 5ماي/أيار 2022
ّ
السلب عىل استقاللية
للحقوقيي موجز أسئلة وأجوبة جديدة تراجع فيه المرسوم عدد  2022-11وأثره
تقدم اللجنة الدولية
ي
الدول لحقوق اإلنسان والمعايي الدولية.
القانون
ضوء
القضاء يف تونس ،يف
ي
ً
يقض المرسوم  ،2022-11الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ف  12فيفري/شباط  ،2022بحل المجلس األعىل للقضاء ،مستبدال
إياه بالمجلس األعىل المؤقت للقضاء ،وبإبطال القانون األساس عدد  34لسنة ،2016والمتعلق بالمجلس األعىل للقضاء .يسمح
هذا المرسوم للرئيس بالتدخل ف المسار المهن للقضاء والنظام التأدين للقضاة.
ف  7مارس/آذار  ،2022تم تعيي أعضاء المجلس األعىل المؤقت للقضاء وأدوا اليمي الدستوري.
يعاين موجز األسئلة واألجوبة الذي ر
تنشه اللجنة الدولية للحقوقيي اليوم أثر هذا المرسوم عىل مبدأ الفصل بي السلطات
واستقاللية القضاء ف تونس ،من خالل اإلجابة عىل األسئلة التالية:
-

ّ
صالحياته بموجب دستور 2014؛
ما هو المجلس األعىل للقضاء وما ه
ّ
ّ
ّ
بصالحية حل المجلس األعىل للقضاء؛
هل يتمتع رئيس الجمهورية
ّ
كيف ّ
المؤس ّ
س للقضاء؛
يقوض المرسوم  11االستقالل
ّ
كيف ّ
يقوض المرسوم  11االستقالل الفردي للقضاة؛
ّ
كيف يعدل المرسوم  11نظام تأديب القضاة؛
ً
ّ
قيودا ّ
األساسية للقضاة؛ و
تعسف ّية عىل الحقوق
كيف يفرض المرسوم 11
كيفية الحفاظ عىل استقالل القضاء ف تونس.

ً
ً
يمكن للمجالس العليا للقضاء ،عندما تحظ باالستقاللية والصالحيات الالزمة ،أن تلعب دورا أساسيا ف تدعيم فصل السلطات
ّ
وحماية االستقاللية المؤسساتية والفردية للقضاء من تدخل السلطة التنفيذية أو ر
التشيعية .بالفعل ،قد مثل دستور العام 2014
ً
ً
والقانون األساس عدد  2016-34تقدما ملحوظا نحو إعالء سيادة القانون ف تونس ،من خالل ضمان أن القانون الناظم لعمل
ر
يتماس مع فصل السلطات واستقاللية القضاء.
المجلس األعىل للقضاء
تعتب اللجنة الدولية للحقوقيي أنه من الممكن استعادة استقاللية القضاء وفصل السلطات ف تونس إذا أبطلت السلطات التونسية
ً
المرسوم  2022-11وأعادت المجلس األعىل للقضاء ،ملبمة بشكل كامل بما جاء ف القانون األساس عدد  ،2016-24وعندما تعيد
بشكل كامل العمل بالنظام الدستوري السائد ف البالد ،بموجب دستور  .2014من واجب السلطات التونسية بموجب قانون الدول
لحقوق اإلنسان اضمان أن القضاء كمؤسسة ،والقضاة كأفراد ،قادرون عىل أداء واجبهم بشكل مستقل ودون ّ
تحب.
خلفية:
ّ
ّ
ّ
يعد المجلس األعىل للقضاء ّ
ّ
ّ
استقالليته .ويتمثل الدور الرئيس
القضائ واحبام
دستورية مكلفة بضمان حسن سب النظام
مؤسسة
ّ
األساس عدد  ،2016-34عىل ما يىل:
للمجلس األعىل للقضاء ،بموجب دستور  2014والقانون
-

ّ
ر
المهنية للقضاة ،بما ف ذلك قضاة النيابة العمومية.
اإلشاف عىل تنظيم القضاء وإدارة الحياة
ّ
الحكم ف القضايا الت ّ
ّ
تأدين للقضاة.
أديبية ،وينعقد كمجلس
ّ
ّ
ّ
ر
اقباح اإلصالحات وإبداء الرأي ف مسودة التشيعات المتعلقة بتنظيم وإدارة القضاء.
ّ
إعداد تقرير سنوي يرفعه إل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورّية ورئيس الحكومة.
ً
ّ
ّ
جنبا إل جنب مع ّ
ستورية.
الرئيس والبلمان ،ثلث أعضاء المحكمة الد
تعيي

يمكنكم تحميل هذه الورقة باللغة العربية ،أو اإلنكليية ،أو الفرنسية.
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