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ملّخص
 شّكلت املحكمة الدستورية التونسية أحد أهّم العنارص الجديدة التي جاء بها
 دستور 27 جانفي 2014. إذ نّص الدستور عىل إحداث قضاء دستوري حقيقي
 مهمته ضامن احرتام الدستور من طرف جميع الهياكل العمومية والخاصة،
عنه. الصادرة  القرارات  استبعاد  إمكانية  التنفيذية  للسلطة  تكون  أن   دون 
 وباعتبارها الضامنة لعلوية الدستور ستكون هذه املحكمة مبثابة حجر الزاوية

للمنظومة القانونية التونسية.

2015 ديسمرب   3 يف  املؤرخ   2015 لسنة   50 عدد  األسايس  القانون   يضبط 
 واملتعّلق باملحكمة الدستورية اإلطار القانوين الخاّص بهذه املحكمة الجديدة
 والذي يتضّمن القواعد الرضورية إلحداث وتركيز محكمة قادرة عىل العمل
 بشكل فّعال. وقد صيغ القانون عموما بصفة جيدة ومامثلة للقوانني املتعلقة
 باملحاكم الدستورية األخرى عرب العامل، باستثناء بعض األحكام الغامضة والتي

تحتاج إىل مزيد من التوضيح.

 ويتمثل التحدي األكرب الذي ستواجهه هذه املحكمة الجديدة يف غياب فقه
 قضاء أو إطار مرجعي سابق: فلم يسبق للمنظومة القانونية التونسية وأن
فقه املحكمة  هذه  ستؤّسس  لذا  حقيقية.  دستورية  محكمة  تركيز   شهدت 
 قضاء جديد ومبتكر حّتى وإن كان بإمكانها أن تستأنس بالتحاليل امُلعَتمدة
 يف القانون العاّم من قبل محاكم أخرى. ومن جهة أخرى، ومبجرّد إرسائها، قد
العادية املتأتية خاّصة من املحاكم   تتلّقى املحكمة عددا هاّما من الطعون 
 عرب املسائل التوقيفية املتعّلقة بالدستورية. فمن الوارد جّدا أن يقع إغراق

 املحكمة رسيعا بسيل من تلك الطعون.

األحكام من  هاّم  عدد  عىل   الدستورية  باملحكمة  املتعّلق  القانون   يحتوي 
 الضامنة للشفافية عىل غرار وجوب تعليل قراراتها )الفصل 5(. و ينبغي عىل
 هذا التعليل أن ال يكون مقتضبا وأن ميّكن من فهم التمّش املنطقي املعتمد
 من ِقَبل املحكمة الدستورية. كام تكون كّل جلسات املحكمة علنية عدا بعض

االستثناءات )الفصل 36(.

 وينص الدستور بخصوص تركيبتها عىل إمكانّية أن تتألف  املحكمة من ثالثة
القانون لكّن  عضوا.  عرش  اثني  أصل  من  القانون  يف  مختصني  غري   أعضاء 
 املتعّلق باملحكمة مل يحدد مجال تخّصص هؤالء األعضاء الثالثة. ومن ناحية
 أخرى، ال الدستور وال القانون يفرضان بشكل واضح أن يكون هؤالء األعضاء
 الثالث من غري املختصني يف القانون. وبالتايل ال يشء مينع رصاحة من انتامئهم

إىل هذه الفئة )فئة املختصني يف القانون(.

ثالثة ِقَبل  من  الدستوريني  القضاة  تعيني  يتّم  الدستور،  يف  جاء  ما   وحسب 
 أطراف فاعلة: الربملان الذي يعنّي 4 أعضاء، ورئيس الجمهورية الذي يعنّي 4
 أعضاء واملجلس األعىل للقضاء الذي يعنّي 4 أعضاء. وإن مل يكن استثنائيا، فإّن
إرادة يعكس  الثالث  السلطات  تدخل  يستوجب  الذي  املختلط  النظام   هذا 
 السلطة التأسيسية يف ترشيك السلطة القضائية –هي مبدئيا غري سياسية - يف

تعيني قضاة املحكمة الدستورية.

 ميارس قضاة املحكمة الدستورية مهامهم ملّدة تسع سنوات غري قابلة للتجديد.
 كام يتعنّي عليهم الترصيح مبكاسبهم لدى محكمة املحاسبات )الفصل 25( ويحّجر

عليهم مامرسة أّي نشاط آخر سواء مبقابل أو من دون مقابل )الفصل 26(.
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وستتمتع املحكمة الدستورية الجديدة بالصالحيات التالية:

التثبّت من 	  التعديالت الدستورية: وهي تتمثّل يف  مراقبة دستورية 

عنرصين: من ناحية أوىل، ينبغي أن ال ميّس التعديل الدستوري 

للتعديل. 	  قابليتها  عدم  التأسيسية عىل  السلطة  نّصت  التي  األحكام 

الدستوري  التعديل  احرتام طرق وإجراءات  ثانية، يجب  ناحية  ومن 

كام نّص عليها دستور 2014 .

مراقبة دستورية املعاهدات: تسمح هذه الرقابة التي تسلّط بطلب 	 

 20 الفصل  احرتام  من  بالتثبّت   )43 )الفصل  الجمهورية  رئيس  من 

 43 الفصل  أحكام  أّن  إالّ  الدولية.  القانونية  واملنظومة  الدستور  من 

من القانون جاءت غامضة نوعا ما بخصوص الوقت الذي متارس فيه 

املحكمة هذه الرقابة. و حتى تكون الرقابة عىل دستورية املعاهدات 

أكرث نجاعة ينبغي أن تسلّط بصفة مبكرة، ومن األفضل أن يتّم ذلك 

قبل إبرام املعاهدة ويف كّل الحاالت قبل املصادقة عليها .

الرقابة القبلية عىل دستورية القوانني )أي قبل دخولها حيز النفاذ(: 	 

تسمح هذه الرقابة بتجّنب إدراج األحكام املخالفة للدستور الواردة 

يف مرشوع قانون ما صلب املنظومة القانونية. ويعترب هذا االختصاص 

املسند للمحكمة الدستورية اختصاصا هاّما لكونه مُيارَس بطلب من 

ثالثون  أو  الحكومة  رئيس  أو  الجمهورية  )رئيس  عمومية  سلطات 

جاءت  كام  اآللية  هذه  وتتّسم  الشعب(.  نواب  مجلس  من  عضوا 

بإحالة املسألة  املبّسطة وبرسعتها وبكونها تسمح  بالقانون بصبغتها 

دستورية  عدم  عن  اإلعالن  حال  يف  ثانية  مرة  املرشع  أنظار  عىل 

إحدى األحكام الترشيعية. وبشكل عاّم، ستكون املحكمة ملزمة عند 

مامرستها لهذا االختصاص باستباق الطعون التي ميكن أن ترفع لديها. 

وعىل غرار العديد من املحاكم الدستورية األجنبية، ستكون املحكمة 

التونسية مطالبة باالستعداد ألّي طعن محتمل حتى ال تباغت به يف 

حال وقوعه. ومن الغريب أّن الفصل 52 من القانون ينّص عىل أنّه 

يف صورة عدم إصدار قرارها يف اآلجال املحددة لذلك تصبح املحكمة 

ملزمة بإحالة املرشوع فورا عىل رئيس الجمهورية. وهو أمر إن وقع 

فقد يشّكل حقيقة حالة نكران عدالة .

الرقابة عىل دستورية القوانني النافذة: تَُعّد هذه الرقابة التي أصبحت 	 

يف  مستحدثا  أساسيا  عنرصا  الدستورية،  املحاكم  لدى  دارجة  اليوم 

القايض  يواجه  حني  مبسطة:  آلية  عرب  الرقابة  هذه  وتتّم  الدستور. 

مسألة دستورية أثارها أحد أطراف النزاع أثناء املُحاكمة، يتعنّي عليه 

أالّ يبّت فيها بنفسه وأن يوقف النظر يف القضيّة ويحيل املسألة إىل 

املحكمة الدستورية. هذه الرقابة ستحدث ثورة ال فقط يف ما اعتادت 

اعتاد عليه جميع  ما  أيضا يف  بل  التونسية من أحكام  املحاكم  عليه 

الفاعلني يف مجال القضاء )من قضاة ونيابة عمومية ومحامني(. كام أّن 

محكمة األصل ال تتمتّع بأّي حّق يف فرز املطاعن، مبعنى أنّها ليست 

تكتفي  أن  وعليها  األصل  يف  املثارة  املطاعن  جودة  لتقدير  مخّولة 

بإحالة املسألة )الفصل 57(.

باعتباره 	  الشعب:  نواب  ملجلس  الداخيل  النظام  دستورية  مراقبة 

النّص املحّدد لقواعد اللعبة داخل مجلس نواب الشعب، ميثّل النظام 

إىل  بالنظر  التي،  القواعد  من  ومجموعة  للرهانات  مصدرا  الداخيل 

وتتسم  للدستور.  مطابقة  تكون  أن  يجب  مضمونها،  وإىل  تعقيدها 

الرقابة املنصوص عليها يف دستور 2014 ويف القانون األسايس املتعلّق 

باملحكمة الدستورية بكونها رقابة آلية ال تشمل فقط النظام الداخيل 

بل كذلك كّل التعديالت التي ميكن أن تُدَخل عليه .

إعفاء رئيس الجمهورية يف حالة الخرق الجسيم للدستور: تعترب هذه 	 

املهّمة صالحية فريدة من نوعها بالنسبة ملحكمة دستورية. وليك ال 

يتحّول هذا اإلجراء إىل وسيلة تستعمل للضغط عىل رئيس الجمهورية 

أو ملساومته، نّص الدستور وكذلك القانون عىل جملة من اإلجراءات 

سيجعل  الجسيم«  »الخرق  مفهوم  يف  الدقّة  غياب  أّن  إالّ  الحامئية. 

مسألة ضبط حدود خرق الدستور بني يدي املحكمة الدستورية. 

املحكمة 	  معاينة  الجمهورية:  رئيس  منصب  شغور  حالة  معاينة 

تكريس  التأسيسية  السلطة  إرادة  يعكس  الشغور  لحالة  الدستورية 

نظام قانوين خاّص بالشغور. ويتمثّل املبدأ املعمول به يف هذا اإلطار 

يف اإلعالن عن الشغور الوقتي أو النهايئ من قبل املحكمة الدستورية 

إثر معاينتها لحالة الشغور.

اإلبقاء عىل الحالة اإلستثنائية: ُمنَحت املحكمة الدستورية دورا خاّصا 	 

يف اإلعالن عن حالة االستثناء. وال يكمن دورها يف مراقبة قرار اللجوء 

استمرار  كان  إذا  ماّم  التثبّت  عىل  يقترص  بل  االستثنائية  الحالة  إىل 

الحالة االستثنائية بعد ميّض ثالثني يوما مرّبرا أم ال، بطلب من رئيس 

مجلس نواب الشعب أو من ثالثني نائبا . 

تختّص 	  الحكومة:  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني  الصالحيات  توزيع 

بني  االختصاص  تنازع  حاالت  يف  بالفصل  كذلك  الدستورية  املحكمة 

رأيس السلطة التنفيذية. إذ هنالك بعض املسائل التي ميكن أن تكون 

راجعة يف جزء منها للمجال املخّصص لرئيس الجمهورية ويف جزء آخر 

وبالتايل  مثال(.  الخارجية  )الشؤون  الحكومة  برئيس  الخاّص  للمجال 

تفادي  إىل  ترمي  وهي  يشء  كّل  قبل  وقائية  هي  اآللية  هذه  فإّن 

»التعايش«  التنفيذية يف حالة  السلطة  يطرأ داخل  قد  الذي  التنازع 

والذي ميكن أن يؤول إىل حصول انسداد . 
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مقّدمة
شّكلت املحكمة الدستورية التونسية إحدى أهّم العنارص الجديدة التي جاء 
الوطني  املجلس  داخل  حاّدة  نقاشات  فبعد   .2014 جانفي   27 دستور  بها 
التأسييس حول رضورة إحداث هذه املحكمة وطرق عملها واختصاصاتها، تّم 
التأكيد عىل  القضائية مع  بالسلطة  الخاص  الباب  نهاية األمر إدراجها يف  يف 
متيّزها مقارنة ببقيّة املحاكم. وقد توّخى دستور 2014 منهجا مخالفا لدستور 
1959 حني اعرتف بوجود قاض دستوري بأتّم معنى الكلمة مكلّف بضامن 
العمومية والخاصة، دون أن تكون  الهياكل  الدستور من قبل جميع  احرتام 
للسلطة التنفيذية إمكانية استبعاد القرارات الصادرة عنه. ولنئ كانت تبدو 
يف ظاهرها مسألة تقنيّة، فإّن إحداث محكمة دستورية يف دولة القانون يعترب 
أحسن ضامن للعقد االجتامعي املتمثل يف الدستور ولفرض احرتامه عىل مّر 
الزمن. والتحدي الذي ستواجهه املحكمة الدستورية التونسية سيكون متأّت 
أساسا من الحاجة لبناء مؤسسة وفقه قضاء جديدين متاما يف غياب شبه تاّم 

ألّي مرجعية سابقة .

وإن كان دستور 27 جانفي 2014 قد رسم وضبط الخطوط الكربى املتعلّقة 
باملحكمة الدستورية التونسية القادمة فإنّه مل يتطرّق إىل التفاصيل الخاصة 
بهذه املحكمة. لذا كان عىل املرشع سّن قانون أسايس، وفقا ملا تّم التنصيص 
تكون  أن  الذي يجب  بالشكل  املحكمة  وأساليب سري  لتدقيق مالمح  عليه، 
عليه. ويف الوقت الذي مل تبدأ فيه املحكمة بعد يف العمل والذي ال تزال فيه 
الدستورية  لألحكام  املشرتك  التحليل  فإّن  مطروحة،  التساؤالت  من  العديد 
وللقانون األسايس مُيّكن من التعرّف بشكل دقيق نسبيّا عىل ما سيكون عليه 
شكل املحكمة املرتقبة. وقد يكون من املفيد تقدميها مع املقارنة بينها وبني 

غريها من املحاكم الدستورية القامئة .

تتكّون  جديدة  مستقلة  قضائية  هيئة  هي  التونسية  الدستورية  املحكمة 
وهي  القانون.  يف  املختصني  من  هم  أرباعهم  ثالثة  عضوا  عرش  اثني  من 
واملعاهدات1 القوانني  ومشاريع  القوانني  دستورية  مراقبة  مبهّمة   تنفرد 

 والنظام الداخيل ملجلس نواب الشعب وغريها من املهاّم غري القضائية التي 
أوكلها لها الدستور. قراراتها باتة و تُتَخذ باألغلبية املطلقة ألعضائها. وبالنظر 
إىل خصائصها وصالحياتها فهي تعترب من فئة املحاكم الدستورية التي تندرج 
القواعد  دستورية  مبراقبة  تنفرد  التي  تلك  أي  األورويب،  النموذج  إطار  يف 
الترشيعية، والدولية والربملانية. هي ال تبّت إالّ يف املسائل الدستورية: فهي 
جزء من السلطة القضائية لكنها منفصلة متاما عن املحاكم العدلية أو اإلدارية 

أو املالية، وال تتبع املجلس األعىل للقضاء .

مّكن إصدار القانون األسايس املتعلّق باملحكمة الدستورية يف 3 ديسمرب 2015 
من وضع اإلطار الهيكيل والعميل الذي سيسمح بتجسيد القواعد الدستورية. 
ويف حني اكتفت بعض أحكام هذا القانون بتكرار املبادئ الواردة يف الدستور، 
الفعيل للمحكمة  باإلرساء  جاء بعضها اآلخر بقواعد أكرث دقّة ماّم سيسمح 
التي  الغامضة  النقاط  بعض  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  العمل.  يف  ورشوعها 
ستكون املحكمة مطالبة برفع اللبس عنها أو قد تتطلّب عند الحاجة تدّخل 

املرشع يف وقت الحق لتعديل القانون بشأنها .

1  وذلك قبل إصدار قانون املوافقة على املعاهدة.

األحكام العامة املتعلّقة باملحكمة الدستورية. 1

 ميّثل إحداث محكمة دستورية يف دولة مل تشهد مثل هذه املؤّسسة من قبل
 باعثا لألمل وتحّد يف نفس الوقت. ولنئ مل يكن لديها محكمة دستورية بأتّم
 معنى الكلمة، فقد عرفت البالد التونسية تجربة متواضعة يف مجال الرقابة

عىل الدستورية مع املجلس الدستوري الذي أحدث يف ظّل دستور 1959.

 وُيعترب بعث محكمة دستورية حقيقية نقطة فاصلة رغم وجود هيكل حايل
والخواص: العمومية  السلطات  جميع  تجاه  الدستور  علوية  بضامن   مكّلف 
 وهو ما أّكده الفصل األول من القانون األسايس حني نّص، عىل غرار ما جاء
لعلوية ضامنة  مستقلة  قضائية  هيئة  الدستورية  املحكمة  أّن   بالدستور، 
رغم والحريات.  وللحقوق  الدميقراطي  الجمهوري  للنظام  وحامية   الدستور 
 غياب الحاجة عىل املستوى القانوين لتكرار ما سبق وأن اكُتِسب مبقتىض نّص
 الدستور، فإّن هذا التذكري يدّل عىل بداية عهد جديد بالنسبة إىل الرقابة عىل

الدستورية يف تونس .

 ُعنّيَ مقّر املحكمة الدستورية بتونس العاصمة، إال يف حالة الظروف االستثنائية
 التي ميكن فيها للمحكمة عقد جلساتها بأّي مكان آخر )الفصل 2(. تحديد
 املقر بتونس العاصمة هو األمر املنطقي خاصة وأّن بقّية املؤسسات والهياكل
آلّيا  الدستورية متواجدة بالعاصمة. وُيعترَب هذا الخيار كالسيكيا لكّنه ليس 
مقّر عن  الدستورية  املحكمة  إبعاد  فّضلت  التي  الدول  بعض  نجد   حيث 
 السلطة ملزيد التأكيد عىل استقالليتها وتجّنب متركز كّل املؤسسات يف نفس

املكان، وهو الشأن مثال يف أملانيا.

 يتضمن باب األحكام العامة )الباب األول من القانون( عددا من املقتضيات
إلكرتوين موقع  إحداث  السنوي،  التقرير  )إعداد  العميل  الطابع  ذات   العامة 
 لنرش األعامل واآلراء والقرارات(، وكذلك عددا من القواعد األساسية التي تقّيد
املحكمة. ويتعنّي هنا التأكيد عىل عدة عنارص هاّمة مؤّثرة يف سري عمل املحكمة.

 أوال، جاء القانون مذّكرا بأّن قرارات وآراء املحكمة الدستورية ُتّتَخذ باألغلبية
 املطلقة ألعضائها )الفصل 5(. ماّم يعني أن احتساب هذه األغلبية يتم بالرجوع
 إىل العدد الجميل لألعضاء وليس إىل عدد األعضاء الحارضين. بالتايل سيكون من

الرضوري الحصول عىل أغلبية سبعة أعضاء التخاذ أّي قرار أو رأي .

يفرضه أمر  وهو  واآلراء،  القرارات  تعليل  وجوب  عىل  القانون  ينص   ثانيا، 
األسباب جميع  ببيان  الدستورية  املحكمة  سيلزم  الرشط  هذا  لكن   املنطق. 
 القانونية والواقعية املربرة لقراراتها وآرائها )الفصل 5(. و ينبغي أاّل يكون هذا
املحكمة توّخته  الذي  املنطقي  التمّش   التعليل مقتضبا وأن ميّكن من فهم 
 الدستورية، وهو ما ال ميكن أن يتحّقق إذا كان هذا التعليل ُمقولبا أو غامضا.
 فالتعليل رضوري حتى يكون القضاء الدستوري مفهوما وحتى يستجيب ملا
تحقيق )يجب  العدالة  رؤية  يف  الظاهر  بنظرية  األنجلوساكسون   يسّمونه 

العدالة ولكن يجب أن تكون العدالة مفهومة حتى تتحّقق(.

 ثالثا، تكون قرارات وآراء املحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات. عىل
 الرغم من عدم التنصيص عىل هذه اإللزامية العامة رصاحة يف الدستور، إال
وقد الدستوري.  النص  عليه  يقوم  الذي  املنطق  نفس  إطار  يف  تندرج   أنها 
 كان املرشع حريصا عىل التأكيد عىل إلزامية القرارات الصادرة عن املحكمة
ورد ما  )طبق  بإبدائها  مطالبة  تكون  قد  التي  اآلراء  وكذلك  قضائية   كهيئة 
 بالدستور(. وبالتايل، يتعنّي عىل جميع السلطات العمومية والهياكل الخاصة
القانون هذا  جاء  والتي  الدستورية  املحكمة  عن  الصادرة  القرارات   احرتام 

داعام إللزامّيتها.
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باعتبارها موضع الكثري من الرهانات والجدل، مل تفلت مسألة تركيبة املحكمة 

مستلزمات  مع  يتناسب  توازن  تحقيق  يف  الرغبة  من  التونسية  الدستورية 

السياق الذي ستندرج فيه. تتكّون املحكمة الدستورية من اثني عرش عضوا 

ثالثة أرباعهم، أي تسعة، يجب أن يكونوا من املختصني يف القانون. هذا العدد 

مياثل عدد األعضاء الذي نجده يف العديد من املحاكم الدستورية. وهو عدد 

غري مشّط سيسمح للمحكمة باتخاذ قراراتها يف ظروف جيدة. كام أىت القانون 

 45( وبالسن  التونسية  الجنسية  بحمل  املتعلّقة  الخاّصة  الرشوط  ببعض 

سنة عىل األقل( والخربة )20 سنة عىل األقل( والكفاءة واالستقاللية والحياد 

التي ميكن أن نجدها يف  والنزاهة )الفصل 8(. وباإلضافة إىل هذه الرشوط 

محاكم دستورية أخرى، تّم التنصيص عىل منع تعيني األشخاص الذين تحّملوا 

مسؤوليات حزبية مركزيّة أو جهوية أو محلية، أو الذين كانوا مرشحني لحزب 

تحديد  وقع  وقد  املحلية.  أو  الترشيعية  أو  الرئاسية  االنتخابات  يف  سيايس 

هذا املنع مبّدة زمنيّة قدرها عرش سنوات، ماّم يعني أن احرتام هذه املّدة 

يجعل أعضاء األحزاب السياسية أو مرشحني السابقني يف االنتخابات مؤهلني 

املحكمة  عضو  عىل  أيضا  يتعنّي  كام  دستوري.  قاض  منصب  عىل  للحصول 

الدستورية التمتع بحقوقه املدنية والسياسية، وعدم التعرّض لعقوبة تأديبيّة 

أو لعقوبة جزائية من أجل جرمية قصدية. رغم أّن معظم الرشوط املذكورة 

ال تدعو إىل أّي تعليق خاّص، هنالك رشطان معيّنان مثريان لبعض التساؤالت. 

أو  سيايس  حزب  داخل  مسؤوليات  تحّمل  بتحجري  املتعلّق  الرشط  أّولهام 

الرتشح عنه يف انتخابات سياسية خالل السنوات العرش السابقة للتعيني. يجب 

النادر نوعا ما – يف إطار السياق التونيس كطريقة  النظر إىل هذا الرشط - 

لتفادي الخلط بني األنواع ومنع استعامل الوظائف السياسية كوسيلة عبور 

سنوات  العرش  أجل  ملرور  وباشرتاطه  املحكمة.  لعضوية  الحقا  الرتشح  نحو 

الحّث  املرشع  أراد  باملحكمة  املحتمل  والتعيني  الوظائف  تلك  مامرسة  بني 

عىل عدم الخلط بني املهام السياسية والقضائية. إالّ أّن وجود هذا األجل يف 

حّد ذاته، وعىل الرغم من أنّه أجل مطّول نسبيا )كان باإلمكان التقليص فيه 

قليال(، يعترب أمرا إيجابيّا، خاّصة وأّن هذه املوانع )التي كانت أوسع ماّم هي 

عليه اآلن( مل تكن يف البداية محدودة يف الزمن. أّما التساؤل الثاين فهو يتعلّق 

باملنع  وكذلك  والنزاهة...(  والحياد  )الكفاءة  املعتمدة  املعايري  بتقدير  عاّمة 

املتّصل بالعقوبات التأديبية. فغالبا ما تكون االستجابة لهذه الرشوط مرتبطة 

بتقدير ذايت قد يكون أحيانا قابال للنقاش. أما العقوبات التأديبية فهي تتدّرج 

بحسب خطورة الخطأ املرتكب. فهل ميكن لخطأ تأديبي بسيط ارتكب منذ 

سنوات عّدة أن يؤول إىل حرمان مرتكبه متاما من الرتشح؟ من املؤكّد أّن هذه 

التساؤالت ستطرح عىل السلطات املكلّفة بالتعيني، لكن من الصعب التعرّف 

مسبقا عىل الكيفية التي ستعتمدها يف تأويلها لهذه الرشوط .

نوعني  وجود  من  أيضا  متأتية  الدستورية  املحكمة  خصوصية  ستكون  كام 
القانون2 يف  املختصني  وغري   )4/3( القانون  يف  املختصني   – األعضاء   من 

2  ينبغي التأكيد على أنه إذا كان ربع األعضاء ميكن أالّ يكونوا من ذوي االختصاص القانوني، 

فال شيء في الدستور )الفصل 118(وال في القانون يستوجب ذلك. إذ أّن صياغة الفصل 7 من 
القانون تدّل ضمنّيا على وجود مجّرد إمكانية لتعيني أعضاء غير مختصني في القانون )يجب 

أن يكون ثالثة أرباع األعضاء من ذوي االختصاص القانوني، مما يعني أن الربع اآلخر ميكن أن يكون 
من غير اخملتصني في القانون كما ميكن أن يكون من اخملتصني فيه(. فماذا سيحدث إذا ما قررت 
سلطة التعيني أن ال تعنّي إالّ أشخاصا من ذوي االختصاص القانوني؟هل سُيعّد ذلك مخالفا 

للدستور؟

 )4/1( )الفصل 7( – سيكونون يف نفس الوضعيّة القانونية ولكن لن تكون 

لهم بالضبط نفس الصالحيات وال نفس املهام.

برتبة أستاذ  الجامعيني  القانوين فيجب أن يكونوا من  فأّما ذوي االختصاص 

تعليم عال أو من القضاة املتحصلني عىل أعىل رتبة يف سلك القضاء أو من 

املحامني املرسمني لدى محكمة التعقيب أو من املختصني يف القانون من غري 

املنتمني إىل الفئات املذكورة والحاصلني عىل شهادة الدكتوراه يف القانون )أو 

ما يعادلها(. ويف كّل الحاالت ينبغي أن يكون لجميع هؤالء األعضاء املختصني 

يف القانون عرشون سنة من الخربة. وهذا الرشط األخري معمول به يف تعيني 

يعترب  بالصفة،  يتعلّق  األخرى. وفيام  التجارب  الدستورية يف  املحاكم  أعضاء 

للقضاة  أي  الجامعيني،  غري  من  القانوين  االختصاص  لذوي  الرتشح  باب  فتح 

واملحامني، من قبيل االنفتاح. لكن اشرتاط الحصول عىل شهادة الدكتوراه يف 

القانون )أو ما يعادلها حتى وإن مل تكن معايري تقييم املعادلة معروفة( قد 

يحد بشكل كبري من عدد املرشحني لعضوية املحكمة. ولنئ كان معيار الخربة 

ميثّل بدون شّك ضامنة لجودة عمل املحكمة، فإّن املعايري التي تّم اعتامدها 

تتسم بشّدة الرصامة. فإذا أخذنا مثال صنف الجامعيني يتبنّي أّن اشرتاط بلوغ 

رتبة أستاذ تعليم عال سيؤول آليا إىل استبعاد أشخاص من ذوي الخربة والذين 

رمّبا مل تتح لهم الفرصة لالرتقاء إىل رتبة أستاذ بسبب عدم توفّر خطط شاغرة.

وفيام يتعلّق باألعضاء غري املختصني يف القانون، ينبغي أيضا -حسب النص-  

الخربة  هذه  تكون  أن  )ونفرتض  الخربة  من  سنة  عرشون  لديهم  تكون  أن 

مكتسبة يف مجال تخّصصهم(. كام يشرتط القانون أن يكونوا حاملني لشهادة 

أو ما يعادلها. ويُفرتض أن يكون ذلك يف نفس مجال االختصاص  الدكتوراه 

تُعترب هذه  اكتسبوا فيه خربتهم، حتى وإن مل يكن هذا األمر مؤكّدا.  الذي 

الرشوط غريبة نوعا ما بالنسبة لغري املختصني يف القانون. فشهادة الدكتوراه 

هي بالتأكيد ضامنة للكفاءة لكنها ال تضمن بالرضورة توفر الصفات الالزمة 

لديه خربة  تكون  أن  نقايب  لناشط  مثال  دستوري. ميكن  قاض  مهاّم  ملامرسة 

يكون  أن  الدستورية دون  املحكمة  كبري يف عمل  بشكل  يُسهم  وأن  واسعة 

التونسية غياب شهادة  الحالة  إىل  فبالنسبة  الدكتوراه.  متحّصال عىل شهادة 

الدكتوراه أو ما يعادلها يشّكل عائقا.

تعيني أعضاء املحكمة الدستورية . 3

اعتمد دستور 2014 نظام تعيني ثاليث يقوم عىل تدّخل السلطات الثالث. فالسلطة 

الترشيعية تعنّي أربعة أعضاء عن طريق االنتخاب، والسلطة التنفيذية ممثلة 

يف رئيس الجمهورية تعنّي 4 أعضاء، والسلطة القضائية ممثلة يف املجلس األعىل 

للقضاء تعنّي 4 أعضاء. كّل سلطة تعيني لها خصوصياتها لكن عليها أن تعنّي ثالثة 

أعضاء من ذوي االختصاص يف القانون وعضوا غري مختّص يف القانون. يف الواقع، 

يبدو أّن الصياغة املعتمدة بالنسبة إىل سلطات التعيني الثالث توحي بكون االلزام 

يتعلّق بذوي االختصاص القانوين وأّن اختيار العضو اآلخر مرتوك لتقدير الجهة 

املكلفة بالتعيني. فإذا أرادت هذه األخرية تعيني شخص من غري املختصني يف القانون 

فلها ذلك، لكن هل بإمكانها أن تعنّي شخصا من ذوي االختصاص القانوين يف هذا 

الصنف؟ ال وجود إلجابة عىل هذا التساؤل. فالنّص جاء غامضا بخصوص هذه 

النقطة ماّم يسمح بالتساؤل حولها. وإذا كان العضو غري املختّص من املختصني يف 

القانون فهل ينبغي أن تتوفّر فيه كّل الرشوط املطلوبة يف األعضاء اآلخرين؟ كّل 

هذه التساؤالت ميكن أن تطرح منذ أّول عمليات تعيني .
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يتوىل مجلس نواب الشعب - الربملان – عملية التعيني عن طريق انتخابات 

تُجرى داخل املجلس عىل مرشحني تقّدمهم الكتل النيابية أو، بالنسبة لغري 

املنتمني لكتل، مجموعات نواب يكون عدد أعضائها مساو عىل األقل للعدد 

الالزم لتكوين كتلة برملانية3 . 

أربعة مرشحني، عىل أن يكون ثالثة منهم من  نيابية أسامء  تُقّدم كل كتلة 

املختصني يف القانون )الفصل 11(. ويتّم التعيني عن طريق االقرتاع: يُنتخب 

القضاة الدستوريون بأغلبية الثلثني. مل يبنّي النص رصاحة ما إذا كان االقرتاع 

هذا  إىل  الوصول  من  متّكن  بأكمله  الفصل  قراءة  لكن  األفراد.  عىل  سيتّم 

االستنتاج. إذ تّم التنصيص عىل أنّه إذا مل يحرز العدد الكايف من املرشحني عىل 

األغلبية املطلوبة بعد ثالث دورات متتالية يفتح باب الرتشيح مجّددا لتقديم 

عدد جديد من املرشحني بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة االختصاص 

كل  عىل  الثلثني  بأغلبية  االقرتاع  يكون  أن  إذا  يجب  عدمه.  من  القانون  يف 

مل  إذا  الحقا  القامئة  استكامل  عىل  العمل  مع  قامئة،  كل  مقرتح ضمن  اسم 

تتمّكن بعض األسامء من الفوز. لكّن القانون جاء صامتا بخصوص إجراءات 

التي  االختيار  عملية  تكون  وقد  الداخيل.  للنظام  املسألة  تاركا  االنتخاب، 

سيقوم بها الربملان هي األصعب باعتبار أنّه باإلضافة إىل الرشوط املستوجبة، 
الدول4 بعض  تعهد  التصويت.  يف  االنضباط  ضامن  الرضوري  من   سيكون 

الذين  األعضاء  تعيني  مهّمة  الشيوخ  مجلس  أو  النواب  مجلس  رئيس  إىل   

يندرجون ضمن التعيينات الراجعة للسلطة الترشيعية. أّما املنظومة التونسية 

فقد اختارت أن تذهب بالتعبري الدميقراطي إىل أقىص مداه. وهو خيار غري 

من  ما  نوعا  يخلو  ال  لكّنه  مثال(  أملانيا  به يف  معمول  )فهو  نوعه  من  فريد 

سلطة  بتكليف  يتعلّق  وهو  كذلك  األمر  يكون  أالّ  ميكن  وكيف  التسييس. 

كّل  استبعاد  الصعب  من  كان  وإن  ذلك، وحتى  مع  قضاة؟  بتعيني  سياسية 

التي  الحاالت  من  العديد  وجود  تبنّي  املقارن  القانون  دراسة  فإّن  املخاطر، 

السياسية دون أن يكون  السلطة  القضاة عرب قنوات  تتّم فيها عملية تعيني 

مبجرّد  القضاة  فإّن  يُقال،  وكام  املحكمة.  العمل  عىل  الحقا  تأثري  أّي  لذلك 

التي  السلطات  تجاه  الجميل«  نكران  »لواجب  خاضعني  يصريون  تعيينهم 

قامت بتعيينهم .

كام تتمتّع السلطة القضائية من خالل املجلس األعىل للقضاء بصالحية تعيني 

أربعة أعضاء عىل أن يكون ثالثة منهم من املختصني يف القانون. ويتكون هذا 

املجلس حسب الدستور من ثالثة مجالس قضائية )ممثّلة للمحاكم العدلية 

قامئة  بتقديم  مكلّف  منها  واحد  كّل  املالية(  واملحاكم  اإلدارية  واملحاكم 

مرشحني تضّم أربعة أسامء. وعىل رؤساء املجالس القضائية الثالثة، مجتمعني 

)الفصل  عدمها  من  الرتشح  رشوط  توفّر  من  التثبت  خاصة،  لجنة  إطار  يف 

12(. وتنتخب الجلسة العامة للمجلس األعىل للقضاء األعضاء األربعة )دامئا 

انتخابهم. وميكن  استكامل  الثلثني إىل حني  بأغلبية  التصنيف(  حسب نفس 

هنا إبداء مالحظتني، أّولهام تتعلّق بتدّخل السلطة القضائية يف عمليّة تعيني 

الوضعيّة ليست مثرية يف حد ذاتها، ولكّن  الدستورية. هذه  قضاة املحكمة 

هذه السلطة ال تتمتع مبرشوعية شعبية عل غرار السلطتني األخريني. فهي 

باملصالح  للتأثر  عرضة  األكرث  أيضا  ولكنها  تسيّس  األقل  السلطة  بالتأكيد 

املهنية والنقابية. لذا، فلنئ كان الدستور والقانون يشرتطان وجود مختصني يف 

3  تتكون الكتلة النيابية حسب ما نّص عليها لنظام الداخلي من 7 نواب على األقّل )الفصل 34(.

4  وهو شأن العديد من الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية مثل البنني وبوركينا فاسو ومالي 

والكامرون وساحل العاج، وكذلك دول من قارات أخرى كامليامنار )بورما(.

القانون، فإن مجموعة القضاة الدستوريني املنبثقة عن املجلس األعىل للقضاء 

ميكن أن تتألف حرصيّا من قضاة. ولو كان األمر هنا يتعلّق مبجرد فرضيّة، فإّن 

ال يشء يحول دون حصوله. يف الواقع، مخاطر التفاوض حول أسامء مختلف 

املرتشحني داخل املجلس األعىل للقضاء ليست أقل حّدة مام ميكن أن يكون 

عليه لدى سلطات التعيني األخرى .

وتتعلّق املالحظة الثانية بطريقة التعيني املتمثلة يف االنتخابات املنظمة. حيث 

كان بإمكان القانون االكتفاء باملطالبة بتعيني أربعة أعضاء حسب الطريقة 

نفس  استنساخ  فّضل  أنه  إالّ  بنفسه.  للقضاء  األعىل  املجلس  يقررها  التي 

آلية التعيني املعتمدة لدى مجلس نواب الشعب مع مالءمتها لخصوصيات 

املؤسسة، بهدف ضامن نوع معنّي من املساواة بني األعضاء املعينني .

عىل  أعضاء  أربعة  الجمهورية  رئيس  طريق  عن  التنفيذية  السلطة  وتعنّي 

أن يكون ثالثة منهم من املختصني يف القانون )الفصل 13(. جاءت األحكام 

لدى  تتم  التي  التعيني  لعملية  فخالفا  جّدا.  مقتضبة  التعيني  بهذا  املتعلّقة 

تعقيدا  أقّل  بكونها  الجمهورية  رئيس  تتّسم وضعيّة  الشعب،  نواب  مجلس 

فهو  للتفاوض حول مرشحيه.  يكون يف حاجة  لن  باعتباره  أريحيّة؟(  )وأكرث 

يف  تقديرية  بسلطة  يتمتّع  لكنه  والقانون  الدستور  باحرتام  ملزم  شّك  بال 

الوضعية ليست فريدة من نوعها وهي دالة عىل  هذا اإلطار. كذلك، هذه 

الجمهورية ال يسمح  قبل رئيس  املحكمة من  الشخيص ألعضاء  االختيار  أن 

بالحكم مسبقا عىل كيفية سري املؤسسة .

يحدث  أن  شأنه  من  االنتخاب  عن  عوضا  التسمية  طريق  عن  التعيني  هل 

فوارق يف الوضعية بني القضاة؟ لنئ كانت اإلجابة من الناحية القانونية بالنفي 

)شكليّا، جميع األعضاء يتم تعيينهم مبقتىض أمر رئايس(، يبقى من الرضوري 

التثبّت من الناحية السوسيولوجية ماّم إذا كانت التعيينات الرئاسية تتضّمن 

نظاما تفاضليا، كفرض انتخاب رئيس املحكمة أو نائب رئيسها من بني األعضاء 

املعيّنني من طرف رئيس الجمهورية. لكن اليوم ال يوجد ما ميكن أن يؤكّد 

هذا القول .

قابلة  الدستورية  املحكمة  أعضاء  تعيني  طريقة  تبقى  املطاف،  نهاية  يف 

للمقارنة مع ما هو معمول به يف بلدان أخرى. حيث نشهد هنا مزجا بني 

االنتخاب والتعيني املبارش دون أن يكون باإلمكان تحديد اآلثار التي قد ترتتب 

رئيس  انتخاب  أن  نالحظ  كام  املؤسسة.  عمل  سري  عىل  التعيني  عملية  عن 

ونائب رئيس املحكمة سيتّم من ِقبَل األعضاء، عىل أن يكونا من بني املختّصني 

يف القانون. هذا النظام املبتَكر )ففي أغلب األحيان يكون الرئيس معيّنا من 

قبل السلطة التنفيذية( سيتطلب من املحكمة إجراء عملية انتخاب للرئيس 

وهنا  االنتخابات.  هذه  دوريّة  حول  صامتا  جاء  النص  لكّن  الرئيس.  ونائب 

مّدة  لكامل  منتخبني  الرئيس  ونائب  الرئيس  اعتبار  يقع  إما  خياران:  يُطَرح 

كّل  يجرى  الذي  الجزيئ  التجديد  مّدة  تعادل  ملّدة  أو  باملحكمة  عضويتهام 

ثالث سنوات. ورغم أّن الحل الثاين يبدو منطقيا أكرث فهو ليس بالرضورة الحل 

الواجب اعتامده. وتجدر اإلشارة إىل أّن األحكام االنتقالية الواردة يف الدستور 

والثاين  األول  الجزيئ  التجديد  إىل  بالنسبة  القرعة  نظام  اعتامد  عىل  نّصت 

واللّذين استُبِعد منهام الرئيس رصاحة5. فهل هذا يعني أنه سيحتفظ مبنصبه 

كرئيس أم سيكون من الرضوري إجراء عملية انتخاب جديدة )مع إمكانيّة 

5  يتعّلق األمر بقراءة مزدوجة للفقرة 6 من الفصل 148 من األحكام االنتقالية والفصل 118 من 

الدستور.
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الحاالت  العديد من  القانون  ناحية أخرى، نظّم  فيها(؟ ومن  تقديم ترشحه 

حتى يضمن سري عمل املحكمة، عىل غرار حاالت الشغور )املؤقت أو الدائم( 

وتعويض العضو املتويف أو املستقيل أو املعفى من مهامه .

استقاللية أعضاء املحكمة الدستورية وواجباتهم. 	

أٌدرجت األحكام املتعلّقة باستقاللية أعضاء املحكمة الدستورية يف القانون يف 

قسم خاّص جاء مكّمال لألحكام الدستورية. وقد تّم ضامن استقاللية أعضاء 

املحكمة أّوال عرب تحديد مّدة العضوية بتسع سنوات غري قابلة للتجديد، وكذلك 

املمنوح  املامثل  والتأجري   )22 )الفصل  الوظيفية  الحصانة  منحهم  خالل  من 

للوزير )الفصل 23(. ويف املقابل يتعنّي عىل أعضاء املحكمة الترصيح مبمتلكاتهم 

لدى محكمة املحاسبات )الفصل 25( ويحّجر عليهم مامرسة أنشطة أو مهاّم 

أخرى غري تلك التي يقتضيها أداء مهاّمهم باملحكمة )الفصل 26(6، لذا ال ميكنهم 

مامرسة أّي نشاط آخر سواء كان ذلك مبقابل أو مجانا. ولنئ كان هذا املنع عاديّا 

بخصوص األنشطة املربحة فهو ليس أمرا معهودا بالنسبة لألنشطة التي متارس 

إلقاء درس  التونيس  الدستوري  للقايض  يحّق  لن  الشكل  فبهذا  بدون مقابل. 

أو محارضة يف الجامعة ولو كان ذلك بدون مقابل. كام لن يحّق له االستجابة 

للدعوات الخارجية ولو كانت موّجهة إليه من ِقبَل جمعية ذات صبغة علمية. 

قد يتعنّي تأويل هذه األحكام الّصارمة بشء من املرونة، واعتبار أّن املنع ال 

هذه  جاءت  كام  موازية.  بصفة  واملهن  واملهام  الوظائف  مامرسة  إالّ  يشمل 

لة بأحكام كالسيكية أخرى تُخِضع القضاة الدستوريني لواجب  املقتضيات ُمكمَّ

التحّفظ )الفصل 27(. وإن مل يكن يف الحقيقة ألّي كان التشكيك يف رضورة 

أنّه يحّجر عليهم خالل  القانون عىل  نّص  الواجب، فقد  اخضاعهم ملثل هذا 

مّدة عضويّتهم اتّخاذ أّي موقف علني أو اإلدالء بأّي رأي أو تقديم استشارات 

يف املسائل التي تدخل يف مجال اختصاصات املحكمة الدستورية7. وهي صياغة 

ميكن أن تطرح اشكاال باعتبار أّن واجب التحفظ املحمول عىل أعضاء املحكمة 

الدستورية يرمي باألساس إىل الحفاظ عىل رسية املفاوضات. وكثريا ما يُدَعى 

القضاة الدستوريون، يف مختلف دول العامل، إىل تقديم املؤسسة وتوضيح الغاية 

من وجودها وإعطاء فكرة حول فقه قضائها والدفاع عنها عند الحاجة. إضافة 

إىل أّن املؤسسة ذاتها ستكون ممثّلة دوليّا صلب جمعيات املحاكم الدستورية 

التي تعمل عىل املقارنة بني التجارب وإثرائها عرب تبادل الخربات. وإن تّم تطبيق 

أحكام الفصل املذكور حرفيّا فهذا يعني أنه لن تكون هناك أّي إمكانية للقضاة 

للتعبري عاّم يقومون به، ولو كانت تلك رغبة رئيس املحكمة نفسه، وهو ما 

يصعب قبوله. لذا ينبغي توّخي البعض من املرونة يف هذا الشأن، حتى وإن كّنا 

عىل قناعة بأّن اتّخاذ القايض ألي موقف ناقد تجاه املؤسسة التي ينتمي إليها 

يَُعّد أمرا غري مقبول. كام أّن هذه القراءة لواجب التحفظ تتناقض مع إحدى 

األحكام الواردة يف نفس الفصل من القانون والتي تنص عىل حّق القضاة يف 

نرش التعاليق عىل القرارات الصادرة عن املحكمة يف املجالت القانونية املختصة 

)الفصل 27(. وإذا كان مثل هذا االستثناء مرّحبا به من حيث املبدأ فال ينبغي 

أن يؤول إىل توجيه نقد إىل قرار كان العضو املعني قد شارك بنفسه يف اتّخاذه. 

فهذا يعترب من قبيل نرش رأي مخالف! أّما إذا قام القايض بنرش مقال يف مجلة 

قانونية حول تطّور فقه القضاء أو مسألة ما كانت املحكمة قد تناولتها فهذا ال 

6  حسب الفصل 26 من القانون: "يحّجر اجلمع بني عضوية احملكمة الدستورية ومباشرة أّي 

وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه".

7  الفصل 27 من القانون.

يطرح إشكاال باعتبار أّن الهدف منه هو مجرّد اإلعالم والتحليل. وإذا قبلنا بهذا 

القيد فيجب أن يكون يف تناسق مع بقية مقتضيات النص وأالّ ينحرف بالغاية 

التي وجد من أجلها واجب التحفظ .

استقاللية املحكمة الدستورية وطريقة سري عملها. 5

الهياكل  مبنحها  الدستورية  املحكمة  عمل  سري  أسس  األسايس  القانون  وضع 

اإلدارية الالزمة لتسيريها. نّص القانون بأن رئيس املحكمة هو ممثلها القانوين 

وهو مكلّف مبهمة اإلرشاف عىل مصالحها اإلدارية )الفصل 29(. كام أحدث 

القانون خطّة الكاتب العاّم الذي يُعنيَّ بأمر حكومي باقرتاح من رئيس املحكمة 

الدستورية، وهو مكلَّف باإلرشاف عىل كتابة املحكمة ومسك دفاترها وترسيم 

)الفصل 30(.  الوثائق  التحقيق وحفظ  إجراءات  تنفيذ  والّسهر عىل  الطعون 

تُعترَب يف بعض  أنها  الدستورية، لدرجة  املحكمة  أساسية داخل  وهي وظيفة 

الدول الوظيفة األكرث أهمية. وعادة ما يكون تحديد مالمح املحكمة مرتبطا يف 

جانب كبري منه مبدى قدرة الكاتب العام عىل أداء مختلف مهاّمه. ماّم يفرتض 

أيضا أن تكون العالقة بني رئيس املحكمة وكاتبها العام عالقة شخصية قامئة 

عىل الثقة وتتجاوز مجرّد الوظائف املذكورة يف القانون. لكن من ناحية أخرى 

مل يتعرّض القانون باملرّة إىل مسألة وجود مصلحة مكلّفة بالشؤون القانونية 

أو مصلحة مكلّفة بالتوثيق رغم أهّميتهام يف تركيز املؤسسة. لذا، سيكون عىل 

املحكمة، بدعم من رئيسها، أن متنح نفسها مثل هذه الوسائل ملضاعفة فرص 

النجاح يف إدماج املحكمة الدستورية يف املشهد القضايئ التونيس .

اختصاصات املحكمة الدستورية. 	

تم تحديد صالحيات املحكمة الدستورية يف دستور 2014. وتطبيقا ألحكام 

يعكس  عاّم  إطار  الصالحيات يف  تلك  األسايس إلدراج  القانون  جاء  الدستور 

اإلرادة املنفتحة للمرّشع. عىل مستوى أّول، يجدر التأكيد عىل أن جلسات 

املحكمة علنية )إالّ إذا تقّرر استثناء ذلك( )الفصل 36( وال ميكن أن تنعقد إالّ 

بحضور أغلبية أعضائها وبدعوة من الرئيس وعند التعّذر من نائب الرئيس 

القضايا  دراسة  وتُعَهد   .)37 )الفصل  أعضائها  ثلث  من  ذلك  تعّذر  وعند 

وتقدميها وإعداد مشاريع القرارات أو اآلراء إىل مقررين اثنني أحدهام عىل 

خرباء  إىل  اللجوء  للمحكمة  وميكن   .)38 )الفصل  القانون  يف  مختّص  األقل 

 .)39 )الفصل  عليها  املعروضة  املسائل  يف  النظر  يف  ملساعدتها  مختصني  أو 

ويدّل هذا اإلطار العام عىل أّن املرشع – مثله مثل السلطة التأسيسية - أراد 

القرارات  إعداد  الدستورية مؤّسسة منفتحة، وأن يكون  املحكمة  أن يجعل 

بالحاجة إىل ذلك. كّل  بالخرباء كلاّم شعرت  فيها جامعيا وأن تكون محاطة 

انغالقها  دون  وتحول  املحكمة  إىل  اللجوء  تسهيل  تساهم يف  العوامل  هذه 

عىل نفسها. لكن، نظرا لتنوع صالحيات املحكمة الدستورية، يجب مالءمة 

هذا اإلطار لكل مهّمة من مهامها. وسيكون لعالمات االنفتاح والشفافية أثر 

مختلف بحسب درجة تقنيّة املوضوع وكذلك بحسب انعكاساته السياسية .

يف الواقع، سيكون لصالحيات املحكمة تأثري عىل مالمحها ألنها ستضطر إىل 

معالجة مسائل جّد مختلفة. وإن كانت جميع صالحياتها متّصلة بالدستور، 

فمن املمكن أن تكون مرتبطة بتحديات أخرى مختلفة جّدا .
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أ الرقابة عىل مطابقة التعديالت الدستورية للدستور	.

 : له  معنى  ال  الدستورية  التعديالت  دستورية  عىل  الرقابة  مبدأ  يبدو  قد 

فالرقابة عىل نّص ما ال ميكن أن تكون إالّ بالرجوع إىل نّص أعىل منه مرتبة! 

لكن الدستور التونيس لسنة 2014 سار عىل منوال غريه من الدساتري الحديثة 

املحكمة  قبل  من  الدستورية  التعديالت  مبراقبة  خاّصة  أحكاما  وتضّمن 

بالدرجة  ثورية  ليست  الجديدة  األحكام  هذه  فإّن  الواقع،  ويف  الدستورية. 

التي قد تبدو عليها. حيث يتعلّق األمر يف الحقيقة بتثبّت املحكمة الدستورية 

من عنرصين اثنني: من ناحية أوىل، ينبغي أال ميّس التعديل الدستوري األحكام 

التي نّصت السلطة التأسيسية عىل عدم قابليتها للتعديل. ومن ناحية ثانية، 

يجب احرتام طرق التعديل الدستوري وإجراءاته كام نّص عليها دستور 2014. 

ويتعلّق الصنف األّول من الرقابة باحرتام بعض الفصول الدستورية التي اعتربتها 

تكتفي  حيث  و49(.  و2   1 )الفصول  للتعديل  قابلة  غري  التأسيسية  السلطة 

املحكمة هنا بالتثبّت من أّن هذه الفصول ليست محّل تعديل. وتديل املحكمة 

يف هذا املجال برأي يكون ملزما للسلطات العمومية حسب القراءة املزدوجة 

للفصل 41 والفقرة األخرية من الفصل 5 من القانون األسايس املتعلّق باملحكمة 

الدستورية. يف الواقع، تهدف هذه البنود التي تُنَعت أحيانا، وبشكل فيه يشء 

من اإلجحاف، »بالبنود األزليّة«، إىل ضامن استقرار النظام السيايس والدستوري: 

األساسية وأهميّتها يف  لصبغتها  نظرا  تعديلها  أحكام ال ميكن  تتمثّل يف  فهي 

تحقيق التوازن الدستوري. فهي مبثابة العمود الفقري للدستور. وهي أحكام 

ميكن يف املطلق أن يتّم حذفها مبناسبة تغيري النظام الدستوري، لكن ال ميكن 

املساس بها يف إطار تعديل دستوري. وتصدر املحكمة هنا رأيا يكون ملزما لكّل 

من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية. وهو أمر شائع اليوم يف 

الدساتري الجديدة. كام ينبغي أالّ يقترص رأي املحكمة عىل مجرد قبول أو رفض 

التعديل املقرتح. فطبقا ملبدأ تعليل القرارات يجب عىل املحكمة رشح األسباب 

التي جعلتها تعترب أّن التعديل املقرتح ميّس بأحد الفصول التي ال تقبل التعديل، 

ورمبا بيان حدود ما ميكن وما ال ميكن تعديله. وقد تّم حرص هذا اإلجراء يف 

آجال مقتضبة جدا: ثالثة أيام لإلحالة وخمسة عرش يوما للبّت )الفصالن 40 

و41(، ماّم فيه ضامن لرسعة إجراء الرقابة. وباإلضافة إىل هذه الرقابة املسلّطة 

عىل محتوى التعديل والتي تُعّد محدودة من حيث املوضوع، تخضع عملية 

تعديل الدستور إىل رقابة ثانية مسلّطة عىل اإلجراءات . 

الرقابة عىل إجراءات تعديل الدستور ال تشمل إالّ احرتام القواعد الدستورية 

الذي  املبادرة  حّق  الدستور  من   143 الفصل  تناول  وقد  بتعديله.  املتعلّقة 

أّما الفصل 144 من  ُمنح لكّل من رئيس الجمهورية ولثلث أعضاء الربملان. 

الدستور فقد حّدد األغلبية الخاّصة الواجب توفّرها للنظر يف مرشوع تعديل 

الدستور واملصادقة عليه، مع التنصيص عىل إمكانيّة عرض املرشوع من قبل 

رئيس الجمهورية عىل االستفتاء الدستوري للتصويت عليه بأغلبية املقرتعني. 

واإلجراءات.  الشكليات  احرتام  من  التثبّت  يف  هنا  الدستورية  رقابة  وتتمثّل 

ويجب عىل املحكمة الدستورية إصدار قرارها يف أجل خمسة وأربعني يوما 

ثم إحالته عىل رئيس مجلس نواب الشعب يف أجل سبعة أيام. ويتمتّع هذا 

األخري بأجل ثالثني يوما لتصحيح إجراءات التعديل )الفصل 42(.

الدستورية كام يجب  الراجع للمحكمة  يُستهان بهذا االختصاص  أالّ  ويجب 

التاّم لألحكام  اإلنفاذ  املبالغة يف أهميّته. فهو يعكس رغبة املرشع يف  عدم 

إرادة  بالحلول محّل  يتعلّق  ال  األمر  فإّن  املحكمة  إىل  وبالنسبة  الدستورية. 

السلطة التأسيسية )التي هي مقيّدة بها( بل بتأطري مشاريع التعديل والتذكري 

نظّم  ذلك،  عىل  وعالوة  لنفسها.  التأسيسية  السلطة  وضعتها  التي  بالقيود 

أصحاب  بتكليف  بشكل ذيكّ وذلك  االختصاص  كيفية مامرسة هذا  القانون 

سلطة التعديل برتتيب النتائج عام الحظه القايض الدستوري .

أ الرقابة عىل دستورية املعاهدات	.

إن كان اختصاص املحكمة الدستورية املتعلّق بالتعديالت الدستورية قد تّم 

للرقابة عىل دستورية  بالنسبة  تنظيمه بشكل مفّصل، فاألمر مل يكن كذلك 

املعاهدات .

دستورية  تحت  مكانة  يف  املعاهدات8   2014 دستور  من   20 الفصل  وضع 

وفوق ترشيعية. ماّم سيجعل املحكمة الدستورية مطالبة، مببادرة من رئيس 

الجمهورية )الفصل 43(، بإخضاع املعاهدات للرقابة عىل دستوريتها. حيث 

ستسمح هذه الرقابة بالتثبّت من مدى احرتام الفصل 20 من الدستور وكذلك 

املنظومة القانونية الدولية، خاّصة وأّن املعاهدة التي سيقع اإلعالن عن عدم 

دستوريتها قبل دخولها حيز التنفيذ ستصبح غري قابلة للتنفيذ .

وإلدراك أهمية هذه الرقابة، يجب التذكري باملسار الذي تسلكه املعاهدة قبل 

الدويل  املستوى  تتضّمن عىل  املعاهدة  اعتامد  فعملية  النفاذ.  حيز  دخولها 

ثالثة مراحل: التفاوض بشأنها ثّم توقيعها ثّم املصادقة عليها. فأّما التفاوض 

املرحلة  هذه  يف  الخارجية:  الشؤون  ووزارة  الدبلوماسيني  شأن  عاّمة  فهو 

باالقتصار  االقتضاء  عند  للدول  ويُسَمح  املعاهدة  بنود  حول  التفاوض  يتّم 

عىل املشاركة يف بعض البنود دون األخرى إّما عن طريق إبداء تحفظات أو 

التأكّد  الرضوري  فمن  الداخيل،  املستوى  عىل  أّما  التفسريية.  اإلعالنات  عرب 

املرحلة  موضوع  وهو  املفاوضات.  خالل  الدستورية  املقتضيات  مراعاة  من 

فرئيس  الدولة.  رئيس  قبل  من  املعاهدة  عىل  التوقيع  يف  املتمثّلة  الثانية 

الجمهورية هو السلطة الدستورية املخّولة للتوقيع عىل املعاهدات أي إللزام 

عرب  الحق  وقت  يف  اإللزام  هذا  تأييد  يتّم  أن  عىل  دوليا،  التونسية  الدولة 

إجراء املصادقة. إال أن رئيس الدولة هو أيضا الضامن لعلوية الدستور وعليه 

بالتايل التثبّت عند التوقيع عىل املعاهدة أنّها لن تلزم الدولة التونسية بنص 

التمثيل  هذا  للدولة.  الداخلية  القانونية  املنظومة  مع  تضارب  يكون يف  قد 

املزدوج الخارجي والداخيل من قبل رئيس الجمهورية هو الذي يفرّس منحه 

اختصاص اإلحالة عىل املحكمة الدستورية. أخريا، حتى تدخل املعاهدة حيز 

التنفيذ يتعنّي املرور عرب مرحلة ثالثة وهي املصادقة عليها. وهي تتمثّل رسميا 

يف تبادل نصوص املعاهدات املوقع عليها )بالنسبة للمعاهدات الثنائية( أو 

إيداعها لدى مكتب املنظمة الدولية املعنيّة )بالنسبة إىل املعاهدات املتعددة 

السلطة  إىل  بالنظر  األخرية  املرحلة  هذه  تعود  الدول،  بعض  يف  األطراف(. 

التنفيذية دون غريها )بريطانيا(. ويف دول أخرى تكون هذه املرحلة مرشوطة 

ترخيص عىل  قانون  أو  املعاهدة  توقيع  موافقة عىل  قانون  بالتصويت عىل 

املصادقة عىل املعاهدة. وتسمح هذه اآللية للسلطة الترشيعية باملشاركة يف 

اعتامد معاهدة دولية وعدم ترك األمر بيد السلطة التنفيذية وحدها.

الذي ميكن  األوان  الغموض بخصوص  يكتنفه بعض  األسايس  القانون  أّن  إال 

التي تقوم  التوقيع واملصادقة عىل املعاهدة. فالفكرة األساسية  فيه للرئيس 

بني  التناقضات  تاليف  هي  املعاهدات  دستورية  عىل  الوقائية  الرقابة  عليها 

املنظومة الدستورية الداخلية ومنظومة القانون الدويل. فإذا كانت املعاهدة 

8  حسب الفصل 20 من الدستور يتعّلق األمر بالتحديد باملعاهدات املوافق عليها من قبل 

البرملان.
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غري متالمئة مع الدستور فمن املفرتض أالّ يتّم توقيعها واملصادقة عليها. ويف 

20 من  الفصل  ملقتضيات  ومطابقة  دستورية  املعاهدة  ذلك ستعترب  خالف 

الدستور. لكّن أحكام الفصل 43 من القانون وردت غامضة نوعا ما. حيث 

الدستورية  املحكمة  املعاهدة عىل  بعرض  الجمهورية  لرئيس  القانون  سمح 

قبل ختم مرشوع القانون املتعلّق باملوافقة عليها. ماّم يعني من ناحية أوىل 

أّن العرض اختياري وليس وجوبيا. من املؤكّد أّن املعاهدات الدولية ليست 

املحكمة  أنظار  عىل  املعاهدة  عرض  خيار  ترك  لكّن  األهمية،  بنفس  كلّها 

يطرح  أن  ميكن  الجمهورية  لرئيس  املنفردة  لإلرادة  عدمه  من  الدستورية 

عدمها،  من  اإلحالة  إمكانيّة  مسألة  جانب  وإىل  أخرى،  ناحية  ومن  اشكاال. 

تطرح مسألة األوان الذي يجب أن تتّم فيه تلك اإلحالة. فليك تكون الرقابة 

مبكرة، ومن  بصفة  تسلّط  أن  ينبغي  ناجعة  أكرث  املعاهدات  عىل دستورية 

األفضل أن يتّم ذلك قبل توقيع املعاهدة ويف كّل الحاالت قبل املصادقة عليها. 

ويتعنّي التأكيد هنا عىل أنه إذا كانت املعاهدة قابلة للطعن فيها مبارشة أمام 

املحكمة مببادرة من رئيس الجمهورية، فيمكن أيضا اخضاعها لرقابة املحكمة 

تلك  عىل  املوافقة  قانون  يف مرشوع  النواب  ِقبَل  من  طعن  تقديم  حال  يف 

املعاهدة، وذلك عرب آلية مراقبة دستورية مشاريع القوانني9. فإذا تّم عرض 

مرشوع قانون املوافقة عىل املعاهدة عىل أنظار املحكمة، ستجد هذه األخرية 

نفسها ملزمة بالنظر يف مضمون املعاهدة باعتبار اّن قوانني املوافقة غالبا ما 

تقترص عىل فصل وحيد يحتوي عىل مجرّد إحالة للمعاهدة. وقد اعتمدت 

الرقابة املوقف  النوع من  التي قبلت مبامرسة هذا  الدستورية  جّل املحاكم 

نفسه: حيث قبلت النظر يف دستورية قانون املوافقة بالرجوع إىل مقتضيات 

املعاهدة وسلّطت بالتايل رقابتها عىل دستورية املعاهدة .

أ مراقبة دستورية مشاريع القوانني املصادق عليها من قبل مجلس 	.

نواب الشعب

)قبل  القوانني  دستورية  عىل  القبليّة  الرقابة  آلية  عىل   2014 دستور  أبقى 

املخالفة  األحكام  إدراج  بتفادي  تسمح  رقابة  وهي  النفاذ(.  حيز  دخولها 

للدستور الواردة يف قانون ما صلب املنظومة القانونية )ميكن هنا استعامل 

عبارة مرشوع قانون ألداء املعنى نفسه باعتبار أّن النص مل يدخل بعد حيز 

النفاذ(. ويعترب هذا االختصاص املسند إىل املحكمة الدستورية اختصاصا هاّما 

نظرا لكونه مُيارَس بطلب من سلطات عمومية )رئيس الجمهورية أو رئيس 

الحيلولة  إىل  الشعب( ويهدف  نواب  أو ثالثون عضوا من مجلس  الحكومة 

دون دخول قانون غري دستوري حيز النفاذ. وتتسم هذه اآللية كام جاءت 

عىل  املسألة  بإحالة  تسمح  وبكونها  وبرسعتها  املبّسطة  بصبغتها  بالقانون 

األحكام  إحدى  اإلعالن عن عدم دستورية  ثانية يف حال  املرشع مرة  أنظار 

من  انطالقا  أيام  سبعة  أجل  للطعن  املامرسة  السلطات  ُمنحت  الترشيعية. 

املصادقة عىل مرشوع القانون لتقديم طعنها. وقد تّم التنصيص عىل إجراءات 

خاّصة بقوانني املالية اعتمدت فيها آجال مخترصة )3 أيام(، اعتبارا لطبيعة 

هذه القوانني ورضورية التعجيل التي تقتضيها النصوص املالية )الفصل 45(. 

يوما من  وأربعني  أجل خمسة  الطعن يف  تبّت يف  أن  املحكمة  ويتعنّي عىل 

البّت إىل خمسة أيّام يف حالة  تاريخ ترسيمه بكتابة املحكمة. ويقلّص أجل 

الطعن يف قانون املالية. وباإلضافة إىل ذلك أتاح الفصل 51 لرئيس الحكومة 

أو رئيس الدولة أو النواب )30 نائبا( إمكانيّة تقديم طلب استعجال النظر 

9  الفقرة األولى من الفصل 120 من الدستور.

لهذا  االستجابة  متّت  وإذا  معلاّل.  الطلب  هذا  يكون  أن  رشيطة  للمحكمة 

الطلب يصبح عىل املحكمة البّت يف أجل أقصاه عرشة أيام .

وبشكل عاّم، ستكون املحكمة ملزمة عند مامرستها لهذا االختصاص باستباق 

الطعون التي ميكن أن ترفع لديها. وعىل غرار العديد من املحاكم الدستورية 

محتمل  طعن  ألّي  باالستعداد  مطالبة  التونسية  املحكمة  ستكون  األجنبية، 

يف  ترتدد  ال  الدستورية  املحاكم  فبعض  وقوعه.  حال  يف  به  تباغت  ال  حتى 

وإعداد  الترشيعي  املجلس  مداوالت  مبتابعة  االداريني  أعوانها  أحد  تكليف 

ملّف يف ذلك حتى تتمّكن املحكمة، إذا ما تّم رفع طعن أمامها، من االرساع 

بالبّت عوض االنتظار إىل حني وقوع الطعن الكتشاف امللف .

وقد اعترب املرّشع من جهة أن مامرسة إحدى السلطات لحّقها يف الطعن ال 

نفسه  املرشوع  بخصوص  آخر  لطعن  األخرى  السلطات  تقديم  دون  يحول 

كّل  مختلفة يف  إثارة مطاعن  تتّم  أن  أوىل، ميكن  ناحية  فمن   .)46 )الفصل 

طعن. ومن ناحية ثانية، فإن آليّة ضّم الطعون والبّت فيها بقرار واحد ستسمح 

للمحكمة بتسليط رقابتها عىل النص بأكمله )الفصل 46(. كام أّن كّل جهة 

طاعنة سيقع اعالمها بالطعون األخرى ومتكينها من اإلدالء مبلحوظاتها حولها.

يقع  مل  والتي  عليها  املصادق  القوانني  دستورية  عىل  القبلية  الرقابة  إجراء 

ختمها بعد هو عبارة عن آلية رقابة مجرّدة عىل القواعد الترشيعية عىل ضوء 

القواعد الدستورية. وبعبارة أخرى، ستقترص الرقابة التي ستامرسها املحكمة 

فال  الدستورية.  القاعدة  مع  باملقارنة  الترشيعية  القاعدة  من  التثبّت  عىل 

وجود ألطراف نزاع وال وجود لوقائع قضيّة وال حاجة ملراعاة وضعيّة ملموسة. 

فهي رقابة منطقية تتميّز بقابليّتها للرسعة يف البّت. أّما الصعوبة الكربى التي 

قد تعرتضها فهي تكمن يف رضورة تأويل األحكام الدستورية والترشيعية. لذا 

يصعب يف هذه الحالة إقرار وجود أطراف، وإن كانت هنالك محاكمة فهي 

تتعلّق بنّص )قانون( وال بحالة معيّنة . 

أنّه يف  القانون يف فقرته األخرية عىل  ومن الغريب أن ينّص الفصل 52 من 

ملزمة  املحكمة  تصبح  لذلك  املحددة  اآلجال  يف  قرارها  إصدار  عدم  صورة 

بإحالة املرشوع فورا عىل رئيس الجمهورية. ولنئ سبق وان حصلت مثل هذه 

الحالة مع الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، فهي تعترب حقيقة 

من قبيل نكران العدالة، مبعنى أن املحكمة سرتفض إصدار قرار يف حني أنّه 

أمرا غري مقبول يف إطار احرتام دولة  الوضعية  اتخاذه. وتَُعّد هذه  بإمكانها 

القانون و الدستور. فمثل هذا الرفض للبّت هو حّل أقىص ال ميكن أن نجد له 

مرّبرا إالّ يف حالة وجود أزمة حاّدة أو يف ظروف استثنائية )الكوارث والحرب(.

كام ينظم القانون األسايس كيفية سري النظر يف الطعن واآلثار املرتتبة عن القرار. 

وبكّل حكمة حرص املرشع نظر املحكمة يف املطاعن املثارة من قبل أصحاب 

الطعن )الفصل 52(: وهذا مينع املحكمة من إثارة مطاعن من تلقاء نفسها 

أو اعتبار األحكام التي سبق وأن تّم النظر فيها قد صارت غري قابلة بعد ذلك 

للطعن يف إطار الرقابة الدستورية الالحقة )انظر ما ييل(. وفيام يتعلق بآثار 

القرار، نظم القانون تقريبا بشكل كامل ومنطقي مختلف الفرضيات التي قد 

تطرأ وسبل معالجتها. فإذا كان قرار املحكمة يف اتجاه اقرار عدم الدستورية 

سيكون عىل السلطة الترشيعية معالجة األمر تحت أنظار رئيس الجمهورية 

بصفته الضامن الحرتام الدستور. إّن فرضية اإللغاء الكيل لقانون ما ليست أمرا 

مستبعدا، ولكن من املرجح أن يكون استثنائيا. فالفرضية األكرث احتامال هي 

للدستور  الترشيعية  األحكام  بعض  أو  احدى  اإلعالن عن عدم مطابقة  حالة 

دون النيل من بقية النّص الترشيعي وهو ما يتطلب إدخال التعديالت الالزمة 



13

القيام بذلك  إلضفاء الدستورية عىل تلك األحكام املنتقدة. فال ميكن للقايض 

بنفسه بل يجب أن يحيل األمر إىل السلطة الترشيعية: وكام يقال فإّن »القايض 

بيده املمحاة لكّنه ال ميلك القلم !«. فاملنظومة التي وضعها املرّشع تُنَعت أحيانا 

بالرقابة ذات الزناد املزدوج الحركة )جراء وجود قرارين اثنني(. وإذا تّم اإلعالن 

عن عدم دستورية إحدى األحكام الترشيعية تقع إحالة تلك األحكام دون غريها 

إىل املرشع إلصالحها مع األخذ بعني االعتبار األسباب التي قضت املحكمة عىل 

املرّشع سيفقد كامل سلطته يف  أن  يعني  الدستورية. وهذا ال  بعدم  أساسها 

االختيار بل يعني فقط أن يكون خياره يف اتجاه احرتام الدستور. ويكون رئيس 

الجمهورية يف هذه الحالة مطالبا بإحالة األحكام املعّدلة، دون غريها، آليّا عىل 

املحكمة للتثبّت من مالءمتها للدستور. إثر ذلك يتّم ختم القانون عىل أن يكون 

قد احرتم مقتضيات القرار األّول الصادر عن املحكمة. وقد تّم اقرار إجراءات 

خاصة بالنسبة إىل قوانني املالية لكنها تحرتم نفس التمش .

عنارص  من  محوريّا  عنرصا  القوانني«  »مشاريع  دستورية  عىل  الرقابة  تبدو 

منح  مع  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  بإنفاذ  تسمح  فهي  الدستورية.  مراقبة 

املعارضة الربملانية حّقا هاّما كطرف مبادر يف مجال الرقابة عىل الدستورية. من 

الناحية العملية، تتمتّع القرارات الصادرة يف إطار هذه الرقابة مبيزة انطباقها 

عىل جميع السلطات وجميع الذوات عمومية كانت أو خاّصة )إزاء الجميع(. 

أحكام ترشيعية غري  تطبيق  تجّنب  الرقابة ستمّكن من  أّن هذه  إىل  إضافة 

دستورية ولو بصفة وقتية10 .

أ مراقبة دستورية القوانني النافذة	.

تَُعّد هذه الرقابة التي أصبحت اليوم دارجة لدى املحاكم الدستورية، عنرصا 

أساسيا مستحدثا يف الدستور جعل املحكمة التونسية تلتحق بدائرة املحاكم 

الدستورية العرصية. وخالفا ملا ميكن أن يقال أو يكتب أحيانا، فإّن هذه الرقابة 

الدستورية  بعدم  دفع  هو  وإّنا  أولية  كمسألة  القايض  يتناوله  دفعا  ليست 

عرب  الرقابة  هذه  وتتّم  توقيفية.  مسألة  باعتباره  النظر  توقيف  يستوجب 

النزاع  آلية مبسطة: حني يواجه القايض مسألة دستورية أثارها أحد أطراف 

أثناء املُحاكمة، يتعنّي عليه أالّ يبّت فيها بنفسه وأن يوقف النظر يف القضيّة 

ويحيل املسألة إىل املحكمة الدستورية. فالنظام التونيس ال ينال إذا من مبدأ 

االختصاص الحرصي للمحكمة الدستورية يف مراقبة دستورية القوانني، وهو 

يسمح مستقبال بإعادة النظر يف نص ترشيعي نافذ بسبب عدم دستوريته . 

وقد نظّم القانون األسايس هذا النوع الجديد من الرقابة التي ستحدث ثورة 

ليس فقط يف ما اعتادت عليه املحاكم التونسية بل فيام اعتاد عليه جميع 

ويشرتط  ومحامني(.  عمومية  ونيابة  قضاة  )من  القضاء  مجال  يف  الفاعلني 

القانون أن يكون هذا الطعن يف إطار قضيّة وأن يقوم الطرف الذي أثار مسألة 

عدم الدستورية بتقديم مذكّرة مستقلّة ومعلّلة يبنّي فيها بشكل مفّصل أحكام 

القانون املطعون فيها وأسباب الدفع بعدم الدستورية )الفصل 55(. ويجب 

أن  األصل  ملحكمة  يجوز  وال  التعقيب.  لدى  محام  قبل  من  املذكّرة  تقديم 

تعرقل اإلحالة. ويبقى من الرضوري معرفة ما إذا كان بإمكان املحكمة التي 

أثريت أمامها مسألة عدم الدستورية التثبّت من رشوط القبول املنصوص عليها 

بالفصل 55. من الواضح أّن إرادة املرّشع تتجه نحو تجّنب كّل سلطة تقديرية 

10  تسمح الرقابة القبلّية للدستورية بتفادي دخول قاعدة تشريعية غير دستورية حيز النفاذ 

داخل املنظومة القانونية. في حني أّن مثل تلك القاعدة في ظّل نظام الرقابة الالحقة ستبقى 
نافذة إلى حني الطعن في دستورّيتها. وإن متّ القضاء بعدم دستورّيتها فسوف لن يكون لذلك 

تأثير إالّ بالنسبة للمستقبل )أثر ناسخ وغير رجعي(.

من جهة محكمة األصل التي أوجب القانون عىل رئيسها اصدار قرار إحالة 

يتضّمن املعطيات القانونية )الترشيعية والدستورية( وتلخيصا موجزا لوقائع 

القضيّة التي أثريت يف إطارها هذه املسألة. وهو ما سيتطلّب منه اإلطاّلع عىل 

األسباب وفهمها لصياغة قراره. لكّن محكمة األصل ال تتمتّع بأّي حّق يف فرز 

األصل  املثارة يف  املطاعن  لتقدير جودة  مخّولة  ليست  أنّها  املطاعن، مبعنى 

وجديتها وعليها أن تكتفي بإحالة املسألة )الفصل 57(. وسيسمح فقه القضاء 

بالتعرّف مستقبال عىل كيفية تأويل املحكمة الدستورية ذاتها وبقيّة املحاكم 

لهذه املقتضيات .

من املتوقّع أن تتلقى املحكمة الدستورية مبجرّد إرسائها عددا هاّما من الطعون 

املتأتية من املحاكم العادية عرب املسائل التوقيفية املتعلّقة بالدستورية. ومن 

كذلك،  األمر  صار  إذا  رسيعا.  بالطعون  املحكمة  إغراق  يقع  أن  جّدا  الوارد 

فرسعان ما قد تظهر الحاجة إىل تعديل القانون ملزيد عقلنة اإلجراءات حتى 

تتمّكن املحكمة من البت يف الطعون يف آجال معقولة.

وتقوم املحكمة الدستورية بالنظر يف الدفع بعدم الدستورية عىل مرحلتني. 

يف مرحلة أوىل، تحال مذكّرة الدفع عىل لجنة خاصة تتكّون من ثالثة قضاة 

الشكليات  حيث  )من  قبوليتها  من  للتثبّت  القانوين،  االختصاص  ذوي  من 

واإلجراءات(. هذه اللجنة هي عبارة عن مصفاة. لكنها ال متلك سلطة اتخاذ 

قبول  إّما  فيه  تقرتح  رأي  بإسداء  تكتفي  بل هي  الطعن  قبول  بشأن  القرار 

اإلحالة من حيث الشكل ومواصلة النظر فيها أو رفضها )الفصل 59(. وتبّت 

قبلت  إذا  ثانية،  مرحلة  ويف  الخاصة.  اللجنة  مقرتح  يف  ذلك  إثر  املحكمة 

املثارة  املطاعن  يف  والنظر  األصل  يف  البّت  تتوىل  اإلحالة،  يف  النظر  املحكمة 

من قبل األطراف لتقرر ما إذا كان ينبغي إعالن عدم دستورية أحد أو بعض 

اعتامد هاتني  تفّهم  )الفصل 60(. ميكن  الطعن  الترشيعية موضوع  األحكام 

تزايد  إذا  إثقال لإلجراءات خاّصة  البت لكن قد يكون يف ذلك  املرحلتني يف 

عدد الطعون مع مرور الوقت. من املحتمل جّدا أن يؤول العمل بقواعد سري 

تبنّي  إذا  التعديالت، خاّصة  املؤسسات الحقا إىل ظهور حاجة إلدخال بعض 

أّن أحكام القانون وردت معقدة بشكل كبري يصعب تطبيقها يف ظّل اآلجال 

املقتضبة نسبيّا املنصوص عليها يف القانون. حيث يتعني عىل محكمة األصل 

أن تحيل مذكرة الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية بصفة فورية 

)وهو ما يجب أن ال يتجاوز بضعة أيام( وللمحكمة أجل ثالثة أشهر، قابل 

يتعلّق  أقرص حني  األجل  هذا  ويكون  قرارها.  إلصدار  واحدة،  مرة  للتجديد 

األمر باملادة االنتخابية )5 أيام( أو الجبائية والديوانية )30 يوما(.

آليّة  بوضوح  يدرج  القانون  ألحكام  املشرتك  التحليل  أّن  نالحظ  أن  وميكن 

الرقابة الدستورية الالحقة يف إطار الرقابة املجرّدة: وهو ما يعني أن املحكمة 

الدستورية ليست مكلّفة بفض النزاع بل بالبت يف مسألة عدم التالؤم املحتمل 

بني القانون والدستور. وبهذا املعنى ستقترص املحكمة عىل النظر يف القانون وال 

يف دستورية وقائع القضية التي نشأت يف إطارها مسألة الدستورية. وهو أمر 

يستنتج من الفصل 60 الذي حدد اآلثار املرتتبة عىل القرار املتعلّق بالدستورية. 

فإذا ثبتت عدم دستورية إحدى األحكام الترشيعية يتوقف العمل بها بالنسبة 

للمستقبل )نسخ( وتجاه الكافة. واالستثناء الوحيد الذي وضع لهذه القاعدة 

الطاعن خالل  تجاه  إال  يرسي  ال  الدستورية  )عدم  االنتخابية  باملادة  يتعلّق 

االنتخابات الجارية، ويصبح سار تجاه الجميع انطالقا من االنتخابات املوالية(. 

املحكمة  لدى  متمركزة  تونس  يف  القوانني  دستورية  عىل  الرقابة  إذا  وتظّل 

الدستورية دون سواها. وسيكون عىل محاكم األصل التي أثري أمامها الدفع 

تطبيق قرار املحكمة الدستورية مبجرد صدوره. رغم صعوبة تقديم تخمينات 
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اعتبار أن الوضع يف تونس لن يكون مختلفا جدا عام  يف هذا الشأن، ميكن 

هو عليه بالنسبة لبقيّة املحاكم الدستورية املامثلة والتي كان عليها مواجهة 

تحديات إحداثها. ويبدو الحل املعتمد يف القانون حالّ معقوال بالنظر إىل إطار 

الطعن بعدم الدستورية املثار أمام محكمة عادية. فالقايض الدستوري يظّل 

قايض الدستور والسلطة القضائية تبقى هي قايض أصل النزاع. باقتصارها عىل 

مراقبة أحكام القانون التي ثبتت عدم دستوريتها، تقوم املحكمة الدستورية 

املخالفة  األحكام  من  التونسية  القانونية  للمنظومة  تدريجية  تنقية  بعمليّة 

للدستور. ولنئ ذكّر القانون بأّن املحكمة ال تنظر إالّ يف املطاعن املثارة فهو 

مل يحدد مضمون القرار القايض بعدم الدستورية. فهل ميكن للمحكمة مثال 

دستورية  تجعل  )أي  التأويل  مراعاة  مع  بالدستورية  تقيض  قرارات  اتخاذ 

األحكام الترشيعية متوقّفة عىل التأويل الذي تتبناه املحكمة(؟ وهل بإمكانها 

تأجيل نسخ نّص ترشيعي تّم االعالن عن عدم دستوريته؟ كل هذه املسائل 

مازالت عالقة وسيتعنّي عىل املحكمة الحسم فيها .

الدستورية،  املحكمة  الصادر عن  بالقرار  املعنيني  أّول  األطراف هم  كان  إذا 

العمومية  السلطات  عىل  كذلك  تنسحب  قد  القرار  عن  املرتتبة  اآلثار  فإّن 

األخرى. وتبعا لذلك، إذا تّم القضاء بعدم دستورية قاعدة ترشيعية فيجب 

إّما حذفها أو تنقيحها. لذا فمن املحتمل جّدا أن تُطالَب السلطتان الترشيعية 

والتنفيذية بالتفاعل مع القرار القايض بعدم الدستورية خاّصة وأنه ال ميكنهام 

اإلبقاء عىل أّي فراغ قانوين. وينّص الفصل 61 من القانون عىل إعالم رئيس 

التي  بالقرارات  الحكومة  ورئيس  الشعب  نواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية 

تصدرها املحكمة يف مجال هذه الرقابة. ويتعنّي إذا عىل السلطات العمومية 

ترتيب كّل النتائج عىل إثر صدور قرار قاض بعدم الدستورية. وكام هو الشأن 

بالنسبة إىل بقيّة اختصاصاتها، ميكن للمحكمة توضيح سبب عدم الدستورية 

الذي  الشكل  كان  وإن  قراراتها.  ومنطوق  تعليل  خالل  من  معالجته  وسبل 

كرّسه  ماّم  انطالقا  يتوّضح  بدأ  قد  القوانني  دستورية  مراقبة  عليه  ستكون 

تحديد  من  تدريجيا  ستمّكن  التي  هي  وحدها  فاملامرسة  األسايس،  القانون 

املالمح الحقيقية لهذه الرقابة .

أ مراقبة دستورية النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب	.

باعتباره النّص املحّدد لقواعد اللعبة داخل مجلس نواب الشعب، ميثّل النظام 

الداخيل مصدرا للرهانات ومجموعة من القواعد التي، بالنظر إىل تعقيدها 

املنصوص  الرقابة  وتتسم  للدستور.  مطابقة  تكون  أن  يجب  مضمونها،  وإىل 

الدستورية  باملحكمة  املتعلّق  األسايس  القانون  ويف   2014 دستور  يف  عليها 

بكونها رقابة آلية ال تشمل فقط النظام الداخيل بل كذلك كّل التعديالت التي 

ميكن أن تُدَخل عليه )الفصل 62(. فاملبدأ هو إذا اخضاعه للرقابة الشاملة 

للمحكمة الدستورية عرب ما يسمى بـ »اإلحالة البيضاء«، أي اإلحالة من دون 

الشعب  نواب  مجلس  رئيس  قبل  من  يُحال  فهو  محددة.  قانونية  مطاعن 

ويف  يوما.  وأربعني  أجل خمسة  يف  البّت  املحكمة  من  ويتطلّب  آليّة  بصفة 

حالة القضاء بعدم الدستورية يتمتّع مجلس نواب الشعب بأجل ثالثني يوما 

لتعديل األحكام الغري دستورية التي يجب عرضها مجّددا عىل املحكمة مبجرد 

تعديلها. ومن الطبيعي أن تكون للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية للنظر 

ستنطق  عاّم  مسبقا  الحكم  ودون  الداخيل.  النظام  مقتضيات  دستورية  يف 

به املحكمة، من املحتمل جّدا أن تؤول هذه الرقابة، التي تَُعّد رقابة تقنيّة 

باألساس، إىل تأويل أحكام النظام الداخيل أو حتى إىل رضورة إعادة صياغة 

أمرا  برّمته  الداخيل  النظام  دستورية  بعدم  القضاء  كان  ولنئ  منها.  البعض 

ممكنا من الناحية النظرية، فللمحكمة أن تقّرر مبقتىض ما لديها من سلطة 

تقديرية، اإلعالن عن عدم الدستورية الجزئية، مام يتطلّب إدخال تعديالت 

طفيفة. وهي وضعيّة واردة يف القانون املقارن حيث نجدها يف بلدان مختلفة 

جدا كرتكيا وليتوانيا وعدد من البلدان االفريقية الناطقة باللغة الفرنسية .

املهاّم األخرى للمحكمة الدستورية. 	

إضافة إىل ما نّص عليه يف القسم الخاّص باملحكمة الدستورية، منح دستور 

مهّمة  ضمن  تندرج  ال  وظائف  وهي  أخرى.  وظائف  املحكمة  لهذه   2014

مراقبة دستورية األعامل القانونية بأتّم معنى الكلمة، لكّن السلطة التأسيسية 

البعض  أّما  مبتَكرا،  الوظائف  من هذه  البعض  ويُعترَب  إليها.  اسنادها  ارتأت 

اآلخر فهو من فئة املهاّم التقليدية .

أ إعفاء رئيس الجمهورية	.

يعترب إعفاء رئيس الجمهورية صالحية فريدة من نوعها بالنسبة إىل املحكمة 

للمحكمة  الجديد  االختصاص  هذا   2014 دستور  منح  وقد  الدستورية. 

للدستور.  الجسيم  الخرق  الجمهورية يف حالة  الدستورية إلنهاء مهاّم رئيس 

وال ريب يف أّن مثل هذا االختصاص يحّمل املحكمة مسؤولية كربى مبا أنّها 

املقتضيات(  هذه  تفعيل  يقع  مل  إن  مطالبة  تكون  قد  )أو  مطالبة  ستكون 

بتحديد املقصود بـ »الخرق الجسيم« للدستور )الفصل 65(. وال شك يف أن 

هذه املقتضيات مربرة مبا تخلّف من االنتهاكات التي ارتكبت يف ظل النظام 

السابق. وليك ال يتحّول هذا اإلجراء إىل وسيلة تستعمل للضغط عىل رئيس 

الجمهورية أو ملساومته، نّص الدستور وكذلك القانون عىل جملة من اإلجراءات 

الحامئية التي تلزم أّوال رئيس مجلس نواب الشعب بعرض الئحة إعفاء رئيس 

الجمهورية عىل املحكمة الدستورية عىل أن تكون تلك الالئحة قد حظيت 

أو  الجمهورية  رئيس  حّق  القانون عىل  ونّص  املجلس.  أعضاء  ثلثي  مبوافقة 

من ينوبه يف الرّد عىل الالئحة وعىل أن تتوىّل املحكمة البّت فيه بأغلبيّة ثلثي 

أعضائها. وإذا ثبتت اإلدانة من أجل الخرق الجسيم للدستور تعلن املحكمة 

الشبه جزايئ يضع بني  الطابع  الجمهورية. وهذا اإلجراء ذو  عن عزل رئيس 

يدي املحكمة مسؤولية اتّخاذ قرار إعفاء رئيس من أجل ارتكابه لخطإ فادح. 

يف  وقانوين  سيايس  طابع  ذو  القرار  يصبح  الشعب  نواب  مجلس  وبترشيك 

نفس الوقت. إالّ أّن غياب الدقّة يف مفهوم »الخرق الجسيم« سيجعل مسألة 

ضبط حدود خرق الدستور بني يدي املحكمة الدستورية. ويف كّل األحوال فإّن 

الحاالت  الذي يتعنّي استعامله فقط يف  هذا اإلجراء هو مبثابة صامم األمان 

القصوى .

أ معاينة حالة شغور منصب رئيس الجمهورية	.

للمحاكم  بالنسبة  تقليديّا  اختصاصا  تُعّد  التي  الشغور،  حالة  معاينة  تقوم 

قانوين  اتّخاذ قرار  تتطلب  التي  الحاالت  الدستورية، عىل فكرة وجود بعض 

من  الشغور  معاينة  ومتثّل  األمة.  حياة  واستمرار  الدولة  استمرارية  لضامن 

قانوين  نظام  تكريس  يف  الرغبة  هذه  من  جزءا  الدستورية  املحكمة  قبل 

خاّص بالشغور كام أراده الدستور. ويتمثّل املبدأ املعمول به يف هذا اإلطار 

إثر  الدستورية  املحكمة  قبل  من  النهايئ  أو  الوقتي  الشغور  عن  اإلعالن  يف 

قبل  من  تلقائيا  إّما  اإلجراء  هذا  تفعيل  وميكن  الشغور.  لحالة  معاينتها 

املحكمة الدستورية أو مببادرة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف 
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يوما11 ستني  ملّدة  الوقتي  بالشغور  مسبوقا  النهايئ  الشغور  ويكون   أعضائه. 

 وتتّخذ املحكمة قراراتها القاضية باإلعالن عن حالة الشغور النهايئ بأغلبية 

ثلثي أعضائها .

أ استمرار الحالة االستثنائية	.

كام هو الشأن يف عّدة دساتري حديثة أخرى، ُمنَحت املحكمة الدستورية دورا 

خاّصا فيام يتعلّق باإلعالن عن حالة االستثناء. وال يكمن دورها يف مراقبة قرار 

اللجوء إىل الحالة االستثنائية بل هو يقترص عىل التثبّت ماّم إذا كان استمرار 

أم ال، وذلك بطلب من رئيس  يوما مرّبرا  االستثنائية بعد ميّض ثالثني  الحالة 

مجلس نواب الشعب أو من ثالثني نائبا )الفصل 72(. ماّم يعني أّن املحكمة 

مطالبة بالتثبّت من حقيقة الحالة االستثنائية واستيفاء رشوط العمل بها. وتبّت 

املحكمة يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما وترّصح بقرارها يف جلسة عالنيّة. وإذا 

رأت أّن الرشوط مل تعد متوفّرة فيجب أن يتّم إنهاء العمل بالتدابري االستثنائية. 

الحكومة(  ورئيس  الجمهورية  )رئيس  التنفيذية  السلطتني  املحكمة  وتعلم 

والترشيعية )رئيس مجلس نواب الشعب( بقرارها )الفصل 73(.

أ توزيع االختصاصات بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة	.

بني  االختصاص  تنازع  حاالت  يف  بالنظر  كذلك  الدستورية  املحكمة  تختّص 

رأيس السلطة التنفيذية. حيث حّدد دستور 2014 اختصاصات حرصيّة لكّل 

واحد منهام ماّم قد يؤول منطقيّا إىل نشوب حاالت تنازع بينهام. لكن هنالك 

بعض املسائل التي تعود يف جزء منها للمجال املخّصص لرئيس الجمهورية ويف 

الخارجية مثال(. لذا،  بالحكومة ورئيسها )الشؤون  الخاّص  جزء آخر للمجال 

رأت السلطة التأسيسية رضورة وضع آلية لفّظ تنازع االختصاص. وقد نظّم 

القانون األسايس هذه اآللية بشكل مبّسط بالتنصيص عىل تقديم عريضة يف 

الغرض من أحرص الطرفني )الفصل 74( مع إمكانيّة تقديم كّل طرف منهام 

مللحوظاته كتابيّا يف أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ إبالغ العريضة إليه 

)الفصل 75(. وعىل املحكمة أن تبّت يف أجل أقصاه سبعة أيام .

وألّول وهلة ميكن أن يبدو هذا اإلجراء مفاجئا باعتبار أّن املنطق يفرض وجود 

تعاون بني رأيس السلطة التنفيذية. لكّن النقاشات التي دارت داخل املجلس 

الذي تّم وضعه ميكن أن  النظام  التأسييس أفضت إىل االقرار بكون  الوطني 

يؤول إىل حالة تعايش بني رئيس جمهورية منبثق عن اغلبيّة معيّنة ورئيس 

أغلبيّة  عن  منبثق  الترشيعية(  االنتخابات  إثر  تعيينه  يتّم  )الذي  حكومة 

مختلفة. فهذه اآللية وقائية قبل كّل يشء، وهي ترمي إىل تفادي التنازع الذي 

قد يطرأ داخل السلطة التنفيذية خاّصة يف حالة »التعايش« والذي ميكن أن 

يؤول إىل حصول انسداد .

11  ما عدى حالة تقدمي رئيس اجلمهورية الستقالته كتابّيا لرئيس احملكمة الدستورية أو حالة 

وفاته أو عجزه عن أداء مهامه بصفة دائمة أو ألّي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

األحكام االنتقالية. 8

»االنتقالية  األحكام  من  جملة  األخرية  األربع  فصوله  يف  القانون  يتضمن 

والختامية«. ويحتوي أحد هذه الفصول )الفصل 77( عىل تذكري باملقتضيات 

الدستورية املتعلّقة باستثناء رئيس املحكمة من القرعة التي ستجرى للتجديد 

بأّن  األحكام  الدستورية. وتوحي هذه  املحكمة  والثاين ألعضاء  األّول  الجزيئ 

وال  العضوية  مدة  كامل  لقضاء  انتخابه  سيتّم  الدستورية  املحكمة  رئيس 

مبناسبة كّل تجديد يف تركيبة املحكمة. فكال النظامني )االنتخاب لكامل املّدة 

أو االنتخاب مبناسبة كّل تجديد أو حتى كّل سنة( موجودان، لكن باعتبار أّن 

األمر يتعلّق بانتخابات داخلية ميكن أن تطرح مثل هذه املسألة خاّصة وأّن 

التوازنات داخل املحكمة قد تتغرّي عىل إثر عمليّة التجديد الجزيئ لألعضاء. 

إذا حدثت مثل هذه الفرضيّة فسوف لن تكون نافذة إال بعد استبدال أّول 

رئيس للمحكمة. وينص نفس الفصل بالنسبة إىل أعضاء الهيئة الوقتيّة ملراقبة 

دستورية مشاريع القوانني باملحكمة الدستوريّة الذين منعوا من الرتشح ألّول 

من  انطالقا  انتخابهم  أو  تعيينهم  امكانيّة  عىل  الدستورية  للمحكمة  تركيبة 

التجديد الجزيئ األول ألعضاء املحكمة .

كام كلّف الفصل 78 املحكمة الدستورية بالتثبّت من دستورية النظام الداخيل 

ملجلس نواب الشعب. وهي رقابة منصوص عليها يف الدستور لكّنها مل تُجر 

بعد. وسيكون للمحكمة الدستورية إجراء الرقابة عىل هذا النّص رغم دخوله 

جزئيّا  أو  كليّا  الداخيل  النظام  دستورية  عدم  ثبوت  حالة  ويف  النفاذ.  حيز 

يتواصل العمل باألحكام الغري دستورية ملّدة أقصاها ثالثة أشهر، ماّم يعني 

منح الربملان مهلة ثالثة أشهر ملراجعة هذا النّص الجوهري. وال ينبغي التقليل 

من أهميّة هذه الرقابة خاّصة وأّن النظام الداخيل ميثّل عادة امتدادا للدستور 

وتطبيقا ألحكامه بالخصوص عرب تحديد اإلجراءات الترشيعية وتنظيم العمل 

الربملاين. ومن املؤكّد أّن هذه الرقابة ستكون من أّول أهّم املهاّم التي ستقوم 

بها املحكمة الدستورية .

أّما الفصالن األخريان فقد تعلّقا بإحالة أرشيف وملفات الهيئة الوقتية ملراقبة 

دستورية مشاريع القوانني إىل املحكمة الدستورية. وميكن الوقوف هنا عند 

الهيئة  وأرشيف  الوثائق  كامل  سرتث  الدستورية  فاملحكمة  اثنني.  عنرصين 

بعد  يتّم  مل  والتي  املنشورة  الطعون  يف  بالنظر  مكلّفة  ستكون  كام  الوقتية، 

البّت فيها. وقد وقع تبسيط املنظومة من خالل هذه اإلحالة الشاملة واآلليّة. 

ومبجرّد إرساء املحكمة الدستورية سيقع آليّا وضع حّد لوجود الهيئة الوقتية 

ملراقبة دستورية مشاريع القوانني. ورغم أّن الحّل الذي تّم اعتامده يُعترَب من 

أبسط الحلول، فهو سيتطلب شيئا من التنسيق بني الهيئة الوقتية واملحكمة 

الدستورية .
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  ديسمبر3 مؤرخ في 2015 لسنة 50 عدد  أساسيقانون
  .)1( يتعلق بالمحكمة الدستورية2015

    باسم الشعب،    
  .واب الشعب مجلس نمصادقةوبعد 

  : اآلتي نصه األساسييصدر رئيس الجمهورية القانون
  

  الباب األول
  أحكام عامة

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة  ـ األولفصل ال
لعلوّية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق 

 وصالحياتها المقررة بالدستور اختصاصاتهاوالحرّيات في نطاق 
. المبّينة بهذا القانونو

مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في  ـ 2الفصل 
الظروف االستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب 

.الجمهورية
سنويا تقدمه إلى  تعد المحكمة الدستورية تقريرا ـ3 الفصل

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب 
الثالثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد خالل 

.وبموقعها اإللكتروني الرسمي للجمهورية التونسية،
تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم  ـ 4الفصل 

.نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها اإللكتروني
 باألغلبية ؤهاة وآراذ قرارات المحكمة الدستوريتتخ ـ 5 الفصل

.المطلقة ألعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة
 باسم الشعب، ؤهاوتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآرا

وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر 
  . يوما من تاريخ صدورها

.وتنشر كذلك بالموقع االلكتروني للمحكمة
 ملزمة لجميع ؤهارات المحكمة الدستورية وآراوتكون قرا

  .السلطات
 لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة  ـ6 الفصل

الدستورية إصالح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات  
  .صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ 
  . هذا الخصوصتقديم المطلب في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :األعمال التحضيرية) 1

 20 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
  .2015 وفمبرن

   الباب الثاني
  عضوية المحكمة الدستورية

   القسم األّول
  في تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها

  

7الفصل ثالثة ، كمة الدستورية من إثني عشرة عضواتركب المحتـ
  .أرباعهم من المختصين في القانون

  :يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون  ـ 8الفصل 
 ،حامال للجنسية التونسية منذ ما ال يقل عن خمس سنواتـ 
 ،بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على األقلـ 
   ، سنةله خبرة ال تقل عن عشرينـ 
 ،من ذوي الكفاءة واالستقاللية والحياد والنزاهةـ 
أّال يكون قد تحّمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان ـ 

 رئاسية أو تشريعية أو محلية خالل عشر النتخابات ائتالفمرشح حزب أو 
 ،سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية

 ،السياسيةمتمتعا بالحقوق المدنية و ـ 
 ،ممن لم يتعّرضوا لعقوبة تأديبيةـ 
.نقي السوابق العدلية في الجرائم القصديةـ 

:  يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون ـ9 الفصل
من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة ـ 

،يعلى األقل برتبة أستاذ تعليم عال
نذ عشرين سنة على األقل أو قاضيا مباشرا للقضاء مـ 

،ومنتميا إلى أعلى رتبة
أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على األقل ـ 

  ،مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب
أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على ـ 

األقل بشرط أن يكون حامال لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما 
.هايعادل

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون 
.حامال لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها

يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من  ـ 10الفصل 
طرف مجلس نواب الشعب والمجلس األعلى للقضاء ورئيس 

 من 9 و8الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 
  . مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف انونهذا الق

 القــوانيــن
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يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما  ـ 11الفصل 
:يلي

نواب مجموعة أو لكل  لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب،
ألدنى الالزم  يساوي عددهم أو يفوق الحد االنيابية غير منتمين للكتل

 الجلسة على أسماء بعةأر ترشيح في الحق ،لتشكيل كتلة نيابية
.القانون في المختصين من منهم ثالثة يكون أن على العامة،

ي السر باالقتراع األربعة األعضاء الشعب نواب مجلس ينتخب
أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من  من الثلثين وبأغلبية

المرشحين األغلبية المطلوبة بعد ثالث دورات متتالية يفتح باب 
 لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى االترشيح مجدد

.عاة االختصاص في القانون من عدمهنقص مع مرامن 
 عليها، المتحصل األصوات عدد في التساوي صورة وفي
   .سّنا األكبر بفوز يصرح

طبقاأعضاءأربعةللقضاءاألعلىالمجلسيعين  ـ12الفصل 
   :يليلما

عة أسماء على الجلسة لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أرب
.العامة على أن يكون ثالثة منهم من المختصين في القانون

منتتكونخاصةلجنةللقضاءاألعلىالمجلسلدىتحدث
توفرفيالتثبتمهمةلهاتوكلالثالثةالقضائيةالمجالسرؤساء
.عدمهامنالترشحشروط

السريباالقتراعللقضاءاألعلىللمجلسالعامةالجلسةتنتخب
منمنهمثالثةيكونأنعلى أعضاء،أربعةأعضائهاثلثيوبأغلبية

.القانونفيالمختصين
استكمالحينإلىمتتاليةانتخابيةدوراتالضرورةعندتعاد
.األربعةاألعضاءانتخاب
يصرح عليها،المتحصلاألصواتعددفيالتساويصورةفي

  .سّنااألكبرالمترّشحبفوز
يكونأنعلىأعضاءأربعة الجمهورية،رئيسيعين  ـ13 الفصل

.القانونفيالمختصينمنمنهمثالثة
رئاسيبأمرالدستوريةالمحكمةأعضاءيسمى ـ 14الفصل 

  .التونسيةللجمهوريةالرسميبالرائدينشر
رئيسأمامالدستوريةالمحكمةأعضاءيؤدي ـ 15الفصل 
باللهأقسم":التاليةيميناللمهامهممباشرتهموقبلالجمهورية

وأن واستقاللية،وأمانةإخالصبكلبوظائفيأقومأنالعظيم
 الدستور،علويةضمانعلىأعملوأنونزاهةحيادبكل هاأمارس

".والتصويتالمفاوضاتسرإفشاءبعدمألتزموأن
اليمينأداءإثرالدستوريةالمحكمةأعضاءيجتمع ـ 16الفصل 

سّنا من غير المختّصين في القانون وبرئاسته األكبرالعضومنبدعوة
.ويساعده العضو األصغر سنا من غير المختصين في القانون

وباألغلبيةالسريباالقتراعالدستوريةالمحكمةأعضاءينتخب
بينمنيكوناأنعلىلهونائباللمحكمةرئيساألعضائهاالمطلقة

.القانونفيالمختصين

يصرح عليها،المتحصلاألصواتعددفيويالتساصورةوفي
  .سّنااألكبربفوز

المحكمةرئاسةفينهائيشغورحصولعند ـ 17الفصل 
الصالحياتممارسة مؤقتة،بصفة الرئيس،نائبيتولى الدستورية،

يجتمعالشغورسّدوبمجّردالدستوريةالمحكمةلرئيسالموكولة
الشروطنفسطبقجديديسرئالنتخابالدستوريةالمحكمةأعضاء

.بهذا القانونالمذكورة
واحدةلفترةالدستوريةالمحكمةأعضاءتعيينيتّم ـ 18 الفصل

.سنواتتسعمّدتها
طبقسنواتثالثكلالدستوريةالمحكمةأعضاءثلثويجدد

.القانونبهذاعليهاالمنصوصالعضويةوإجراءاتشروط
بقائمةالتعيينجهةدستوريةالالمحكمةرئيسيعلم ـ 19الفصل 

انتهاءتاريخقبلأشهرثالثةالتجديدسيشملهمالذيناألعضاء
حينإلىمهامهمممارسةفياألعضاءهؤالءويستمرعضويتهم

  .لمهامهمالجدداألعضاءمباشرة
الدستوريةالمحكمةعضويةفينهائياشغورا عتبري  ـ20الفصل 

:التاليةالحاالت

الوفاة،ـ 
  الدائم،العجزـ 
 إلى تقدم أن يجب التي الدستورية المحكمة من االستقالةـ 
 تاريخ من االستقالة مفعول ويبدأ االقتضاء، عند نائبه أو رئيسه
 وفي كل األحوال ال يتأخر مفعول المعوض، العضو تسمية

. من ثالثة أشهر من تاريخ تقديمهااالستقالة أكثر
 لعضوية الترشح شروط ألحد العضو فقدان صورة في اإلعفاءـ

 بمقتضى عليه المحمولة بالواجبات إخالله أو الدستورية المحكمة
.القانون هذا

 وتبت النهائي الشغور حاالت معاينة الدستورية المحكمة تتولى
  .أعضائها ثلثي بأغلبية فيها

 الشغور حالة في الدستورية المحكمة رئيس  يتولى ـ21الفصل 
 تعيين إلى ويدعوها الّتعيين إليها الراجع لجهةا إعالم فورا النهائي
 تاريخ من يوما وأربعين خمسة أقصاه أجل في جديد عضو

.بالّشغور اإلعالم
 يتم أن الشغور لتسديد تعيينه تم الذي للعضو يجوز وال
  .الدستورية المحكمة لعضوية ترشيحه

  القسم الثاني
   في ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية

 الدستورية المحكمة أعضاء من عضو كل يتمتع ـ 22فصل ال
 تتبعه يمكن وال الجزائّية التتّبعات ضّد بحصانة مهامه مباشرة أثناء

.الحصانة عنه المحكمة ترفع لم ما إيقافه أو
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 المحكمة وإعالم إيقافه يجوز بالجريمة التلبس حالة وفي
 توصلها حال الحصانة رفع طلب في تبّت التي فورا الدستورية

.بالطلب
باألغلبية المطلقة ألعضاء المحكمة وال  الحصانة رفع ويتم

  . وال يحضرهيشارك العضو المعني في التصويت
 واالمتيازات بالتأجير الدستورية المحكمة رئيس ينتفع ـ 23الفصل 

 المخولة واالمتيازات بالتأجير المحكمة أعضاء وينتفع لوزير المخولة
 االعتمادات من االمتيازات واألجور همل وتصرف.الدولة لكتاب

.الدستورية المحكمة لميزانية المرصودة
 بهم خاصا زيا الدستورية المحكمة أعضاء يرتدي ـ 24الفصل 

  .حكومي أمر بمقتضى الفصل هذا أحكام تطبيق صيغ وتضبط
يتعّين على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح  ـ 25الفصل 

بات طبق التشريع الجاري به العمل بمكاسبهم لدى محكمة المحاس
  .في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم

 الدستورية المحكمة عضوية بين  الجمع يحّجر ـ 26الفصل 
.مهن أخرى بأجر أو دونه أو  مهام أو وظائف أّي ومباشرة

 بمقتضيات التقّيد الدستورية المحكمة أعضاء على ـ 27الفصل 
 ن مينال أن شأنه من ما كّل إتيان عن باالمتناع وذلك التحّفظ واجب

 عضوّيتهم ّدة مخالل عليهم ويحّجر.ونزاهتهم وحيادهم استقالليتهم
 في استشارات تقديم أو رأي بأّي اإلدالء أو علني موقف أّي اّتخاذ

  .الدستورية المحكمة اختصاصات مجال في تدخل التي المسائل
على القرارات الصادرة عن ويستثنى من هذا التحجير التعليق 

 دون المحكمة الدستورية المنشور في المجالت القانونية المختصة
  .سواها

 المحكمة أعضاء أحد في التجريح يجوز ـ 28الفصل 
.لرئيسها يقدم طالبه من ممضى بمطلب الدستورية
أعضائها بعد  ثلثي بأغلبية قرارها الدستورية المحكمة وتتخذ

  . فيهاالستماع للعضو المجرح
  . وال يحضره ال يشارك العضو المعني في التصويت

  
  الثالث الباب

وتسييرها الدستورية المحكمة تنظيم
  األول القسم

 المحكمة الدستورية رئاسة في
 القانوني ممثلها هو الدستورية المحكمة رئيس ـ 29الفصل 

.تسييرها حسن على والقائم مصالحها على والمشرف
 والمالي اإلداري التسيير لدستوريةا المحكمة رئيس يتولى
 العام الكاتب إلى أو نائبه إلى إمضاءه يفّوض أن وله للمحكمة
 الّتابعين األعوان إلى أو مشموالته حدود في الدستورية للمحكمة
 مشموالت حدود في وظيفّية بخطط المكّلفين الدستورية للمحكمة
.أنظارهم

 للجمهورّية ميالرس بالّرائد اإلمضاء تفويض قرارات تنشر
  .التونسّية

  
  الّثاني القسـم

الدستورية للمحكمة العاّمة الكـتابة في
 عاّمة كتابة الدستورية المحكمة لدى تحدث  ـ30الفصل 

.المحكمة لرئيس المباشرة للسلطة يخضع عام كاتب عليها يشرف
 في الدستورية المحكمة رئيس مساعدة العام الكاتب ويتولى

 وحفظ الدفاتر ومسك كتابتها على شرافباإل المحكمة تسيير
 والمطالب والعرائض الطعون وترسيم واألرشيف والملّفات الوثائق

.قالتحقي إجراءات تنفيذ على والّسهر المراسالت وتضمين
.حكومي بأمر العامة الكتابة تنظيم ويضبط
 من باقتراح حكومي بأمر العام الكاتب تسمية تتم ـ 31الفصل 

 للمحكمة العام الكاتب ويتمّتع.دستوريةال المحكمة رئيس
  .وزارة عام لكاتب المخّولة واالمتيازات بالمنح الدستورية

  الثالث القسم
الدستورية للمحكمة والمالي اإلداري التنظيم في
 اإلدارية باالستقاللية الدستورية المحكمة تتمتع ـ 32الفصل 

.والمالية
 ميزانيتها وعمشر الدستورية المحكمة تعد ـ 33 الفصل
.للدولة العامة بالميزانية باب له ويخصص

 الصرف آمر هو الدستورية المحكمة رئيس ـ 34الفصل 
 والتراتيب بالقوانين عليها المنصوص الشروط طبق لميزانيتها

  .العمل بها الجاري
 الوزير من بقرار المحكمة الدستورية لدى يلحق ـ 35الفصل 

 المنصوص بالمهام القيام يتوّلى عمومي محاسب بالمالّية المكّلف
  .بها العمل الجاري والتراتيب بالقوانين عليها
  

  الرابع الباب
لديها المتبعة واإلجراءات الدستورية المحكمةات اختصاص

علنية، ويمكن لها أن  الدستورية المحكمة  جلسات ـ36الفصل 
.تقرر استثنائيا سريتها

اتها بدعوة من تعقد المحكمة الدستورية جلس ـ 37الفصل 
     رئيسها وعند التعّذر من نائبه وعند تعّذر ذلك من ثلث 

  .أعضائها وال تلتئم الجلسة صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائها
 أكثر أو اثنين مقررين الدستورية المحكمة رئيس يكّلف ـ 38الفصل 

 مشروع وإعداد عليها المعروضة المسائل لدراسة أعضائها بين من
 عضو على األقل بينهم من يكون أن على شأنها، في يرأ أو قرار

.القانون في مختص
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 يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين ـ 39الفصل 
 من ومختصين خبراء إلى اللجوء مختصين في القانون، كما يمكنها

 وفق عليها المعروضة المسائل في لالستعانة بهم الكفاءة ذوي
  .العمل به الجاري لتشريعا

  

  األّول سمالق
الدستور تعديل دستورية مراقبة في 

 مبادرة كل الشعب نّواب مجلس رئيس يعرض ـ 40الفصل 
 ثالثة أقصاه أجل في الدستورية المحكمة على الدستور لتعديل

 ويعلم المجلس مكتب على التعديل مبادرة ورود تاريخ من أّيام
 ورئيس الجمهورية رئيس من كّال الشعب نواب مجلس رئيس

  .التعديل بمبادرة حكومةال
 تعّلق مدى في  رأيها الدستورية المحكمة تبدي ـ 41الفصل 

 أقصاه أجل في تعديلها الدستور حّجر التي باألحكام المبادرة
 عليها، الدستور تعديل مبادرة عرض تاريخ من يوما عشرة خمسة
 نّواب مجلس رئيس إعالم فورا الدستورية المحكمة رئيس ويتولى
  .المحكمة برأي الحكومة ورئيس الجمهورية ئيسور الّشعب

 المحكمة على الشعب نّواب مجلس رئيس يعرض ـ 42الفصل 
 ثالثة أقصاه أجل في الدستور تعديل قوانين مشاريع الدستورية

 لتتولى الشعب نواب مجلس قبل من عليها المصادقة تاريخ من أّيام
 .التعديل إجراءات دستورية مراقبة

 أقصاه أجل في وجوبا قرارها الدستورية المحكمة وتصدر
.تعهدها تاريخ من يوما وأربعين خمسة

 التعديل إجراءات بدستورية الدستورية المحكمة قضت وإذا
 يعرضه أو يختمه الذي الجمهورية رئيس إلى المشروع تحيل فإنها
.االستفتاء على

 إجراءات دستورية بعدم الدستورية المحكمة قضت وإذا
 إحالته أيام سبعة أقصاه أجل في تتولى الدستوري نالقانو مشروع
.الشعب نواب مجلس رئيس إلى بقرارها مصحوبا

 طبقا التعديل إجراءات تصحيح الشعب نواب مجلس يتوّلىو
 تاريخ من يوما نيثالث أقصاه أجل في الدستورية المحكمة لقرار

  .المذكور بالقرار توّصله
  الثاني القسم

عاهداتالم دستورية مراقبة في

 على المعاهدات يعرض أن الجمهورية رئيسل ـ 43الفصل 
 مشروع ختم قبل وذلك دستورّيتها لمراقبة الدستورية المحكمة

.عليها الموافقة قانون
 أقصاه أجل في قرارها الدستورية المحكمة تصدر ـ 44الفصل 

  .دالتعه تاريخ من يوما نيوأربع خمسة

  الثالث القسم

ية مراقبة ��  ّدستو يع ر  ا��وا��� رمشا

 لثالثين أو الحكومة لرئيس أو الجمهورّية  لرئيس ـ45الفصل 
 دستورّية بعدم الّطعن رفع الّشعب، نّواب بمجلس األقل على نائبا

 مصادقة تاريخ من أّيام سبعة أقصاه أجل في القوانين مشاريع
 من أو أولى صيغة في القانون مشروع على الشعب نواب مجلس
.رّده بعد معّدلة صيغة في عليه مصادقته تاريخ

الدستوريةالمحكمةأمامالمالّيةقانونمشروعفيالطعنيرفع
أجلفيالفصلهذامناألولىبالفقرةالمذكورةالجهاتقبلمن

بعدثانيةقراءةفيعليهالمجلسمصادقةتاريخمنأّيامثالثةأقصاه
الرّدلحقلجمهورّيةارئيسممارسةآجالانقضاءتاريخمنأوالرّد
.حصولهدون

بالفصلالمذكورةالجهاتإحدىتقديميحولال ـ 46الفصل 
حّقدونقانونمشروعدستورّيةبعدملطعنالقانونهذامن45

.المشروعذاتفيمستقّلطعنرفعفياألخرىالجهات
بقرارفيهاوالّبتالطعونضّمتقّررأنالدستوريةللمحكمة

.واحد

يرفعهمنقبلمنممضىالّطعنمطلب يقّدم ـ47 صلالف
وعلىاألطرافمنواحدكّلومقّروصفةولقباسمعلىويحتوي

منوبنسخةبالمؤّيداتمصحوباويكونوالّطلباتالمستندات
.هفيالمطعونالقانونمشروع
يتضمنأكثرأونائباثالثينقبلمنالطعنرفعصورةوفي
يمثلهممنولقبواسمولقبهمنهمواحدلكاسموجوباالمطلب

  .الدستوريةالمحكمةأمام
وال يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء 

 بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة إلى عريضة الّطعن
.الدستورية
بهيدليماوكّلومؤّيداتهالطعنمطلبيودع ـ 48 الفصل
الدستوريةالمحكمةكتابةلدىّيةكتابوحججمذّكراتمناألطراف

.لوصمقابل
ووثائقتقاريرمناألطرافبهيدلي ماوكّلالطعنمطلبيسّجل

عددلهاويسندخاّصدفترفيالمحكمةكتابةإلىتسليمهاعند
  .ورودهاتاريخحسبرتبي

منكّلإعالمفوراالدستوريةالمحكمةرئيسيتولى ـ 49الفصل 
الحكومةورئيسالشعبنوابمجلسرئيسوالجمهوريةرئيس

الملفمننسخةوتوجيهالدستوريةبعدمبالطعنالحالة،بحسب
.بذلكالمجلسأعضاءفوراالشعبنوابمجلسرئيسويعلم.هإلي
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نائبا،ثالثينأوالحكومةرئيسأوالجمهوريةرئيسمنلكل
الفقرةفيإليهالمشاراإلعالممنأيامأجل سبعةفيالحالة،بحسب
موضوعالقانونمشروعبدستوريةمتعلقةمالحظاتتقديمالسابقة

  .الماليةقانونلمشروعبالنسبةثالثة أيامإلىاألجلويقلص.نالطع
بهذاالواردةالّطعونفيالدستوريةالمحكمةتبّت ـ 50الفصل 

بكتابةترسيمهاتاريخمنيومانيوأربعخمسةأقصاهأجلفيالقسم
.مةالمحك

خمسةإلىالفصلهذامناألولىبالفقرةالمذكوراألجلويقّلص
.الماليةقانونفيالطعنرفعصورةفيأّيام

لثالثينأوالحكومةلرئيسأوالجمهوريةلرئيس ـ 51الفصل 
.معلالالطلبويجب أن يكون النظر،استعجالطلبنائبا

تاريخمنيومانأقصاهأجلفيالطلبفيالبتالمحكمةوعلى
.بهتوصلها
فيالبتآجالتقليصيتمالنظراستعجالطلبقبولصورةوفي
.الطلبقبولتاريخمنأيامعشرةإلىالطعون

ال تتعّهد المحكمة إال في حدود ما وقع إثارته من  ـ52الفصل 
  .طعون
إلىتحيلهفإنهاالقانونمشروعبدستوريةالمحكمةقضتإذا
.الحالةحسبردهأوهلختمالجمهوريةرئيس

رية مشروع القانون كليا في صورة قضاء المحكمة بعدم دستو
، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس أو جزئيا

الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية 
. ن يوما من تاريخ اإلحالةيطبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثالث

للنظر في   إلى المحكمةإرجاعه الجمهورية قبل ختمه وعلى رئيس
. دستوريته

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في 
ثر رّده وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى إصيغة معّدلة 

 قرار في شأنه فإن رئيس إصداررئيس الجمهورية النقضاء اآلجال دون 
با قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في الجمهورية يحيله وجو

.دستوريته
وفي كلتا الحالتين األخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في 

  .حدود ما تم تعديله
 أحكام من أكثر أو حكم دستورية بعدم الدستورية المحكمة قضت وإذا
 مشروع تحيل فإنها مجموعه من فصله يمكن أنه ورأت القانون مشروع
 قضي ما باستثناء الحالة حسب رده أو لختمه الجمهورية رئيس إلى القانون
  .دستوريته بعدم

 دون إصدار 50وفي صورة انقضاء األجل الوارد بالفصل 
المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس 

  .الجمهورية

 دستورية بعدم الدستورية المحكمة قضت إذا ـ 53الفصل 
 بقرارها مصحوبا تحيله فإّنها جزئيا، أو كليا ةالمالّي قانون مشروع

 الشعب، نّواب مجلس رئيس إلى يحيله الذي الجمهورّية، رئيس إلى
 المحكمة قرار صدور تاريخ من يومين يتجاوز ال أجل في كل ذلك
 المحكمة لقرار طبقا عليه المصادقة الشعب نواب مجلس ويتولى

  . بهذا القراروصلهت تاريخ من أّيام ثالثة يتجاوز ال أجل في
 أكثر أو حكم دستورية بعدم الدستورية المحكمة قضت وإذا

 مجموعه من فصله يمكن أنه ورأت المالية قانون مشروع أحكام من
 رده أو لختمه الجمهورية رئيس إلى القانون مشروع تحيل فإنها

.هدستوريت بعدم قضي ما باستثناء الحالة حسب
  
  الرابع القسم

  القوانين وريةدست مراقبة في
 أمام في األصل  المنشورة القضايا في للخصوم  ـ54الفصل 

.النزاع على المنطبق القانون دستورّية بعدم يدفعوا أن المحاكم
 مذّكرة بمقتضى الدستورّية بعدم الّدفع يقّدم ـ 55الفصل 

 تحتوي التعقيب لدى مرسم محام قبل من محررة ومعّللة مستقّلة
 القانون ألحكام مفّصل تحديد مع الّدفع بابأس بيان في عرض على

  .فيها المطعون
 دستورّية بعدم أمامها الّدفع عند المحاكم على ـ 56الفصل 

 يجوز وال الدستورّية، المحكمة على فورا المسألة إحالة القوانين
.بالتعقيب ولو الطعن أوجه من وجه بأي اإلحالة قرار في الطعن

 المحكمة رئيس من ممضى لةاإلحا قرار يصدر  ـ57الفصل 
 وألقابهم األطراف أسماء على يحتوي أن ويجب وكاتبها المعنية

 وبيان فيه المطعون القانون إلى الموجهة المطاعن وعلى ومقراتهم
 القضية لوقائع موجز عرض مع دستوريتها بعدم المدفوع أحكامه
.بالدفع مباشرة المرتبطة األصلية

 الدفع بمذّكرة مرفقا الدستورية مةالمحك إلى اإلحالة قرار يوجه
.نالقانو هذا من 55بالفصل  عليها المنصوص

 األصلّية القضّية في النظر اإلحالة قرار يوقف ـ 58الفصل 
 المحكمة توّصل حين إلى صدوره تاريخ من ابتداء اآلجال وتعلق
نقضاء أجل ا أو الدستورّية المحكمة بقرار الدفع أمامها أثير التي

.قرار المحكمة الدستورية دون ورودهتوصلها ب
 رئيسها من بقرار الدستورية المحكمة لدى تحدث ـ 59الفصل 

 االختصاص ذوي من أعضاء ثالثة من تتركب أو أكثر خاصة لجنة
مدى احترام مذّكرة الدفع  في التثبت مهمة لها توكل القانون في

.واإلجرائية الشكلية لموجباتها بعدم الدستورية
 المحكمة لرئيس المتقدمة بالفقرة المذكورة نةاللج ترفع

 الناحية من اإلحاالت بقبول إما القاضية اقتراحاتها الدستورية
.رفضها أو واإلجرائية الشكلية
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 طبق اللجنة اقتراحات في البت الدستورية المحكمة تتولى
  .القانونهذا من 5 الفصلأحكام

 اإلحاالت في بالنظر الدستورية المحكمة تتعّهد ـ 60الفصل 
إذا قضت المحكمة  فمطاعن من إثارته تمت ما حدود في المقبولة

 في ة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل بهبعدم دستورّي
تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على حدود ما قضت به 

  .الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة
عدم دستورية القوانين المتعّلقة باالنتخابات في حالة الدفع ب

وأقّرت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل باألحكام موضوع 
الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار 

 .المحكمة الدستورية
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم 

  .ليةالمودستوريتها انطالقا من االنتخابات ا
 قابلة أشهر ثالثة خالل المطاعن في الدستورية المحكمة تبت
  .واحدة مرة المدة لنفس للتمديد

ويقّلص األجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في 
صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون 

.االنتخابية
صورة الدفع كما يقّلص األجل المذكور إلى ثالثين يوما في 

  . أو الديوانية الجبائية  بعدم دستورية القوانين المتعّلقة بالمادتين 
 أثير التي المحكمة الدستورية المحكمة تعلم ـ 61الفصل 

صدوره  تاريخ من أيام سبعة أقصاه أجل في بقرارها الدفع أمامها
 ورئيس الشعب نواب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس وتعلم

.ابقراره الحكومة
  الخامسالقسم

الداخليالنظامدستوريةمراقبةفي
الشعبنوابلمجلس

المحكمةعلىالشعبنّواب مجلس رئيس يعرض ـ 62الفصل 
 فور عليه المدخلةالتعديالتوجميعللمجلسالداخليالنظام

.ابه العمل في الشروع وقبل منها كّل على المصادقة
 خمسة أقصاه أجل في قرارها المحكمة تصدر ـ 63الفصل 

  .التعهد تاريخ من يوما نيوأربع

 دستورية بعدم الدستورية المحكمة قضت إذا ـ 64الفصل 
 إلى بقرارها مصحوبا إحالته تتولى جزئيا أو كليا الداخلي النظام
 في المحكمة لقرار طبقا ثانية فيه للتداول الشعب نواب مجلس

.اإلحالة تاريخ يوما منن ي ثالثأقصاه أجل

 في الداخلي النظام على الشعب نواب مجلس مصادقة وبعد
 على عرضه الشعب نواب مجلس رئيس يتولى المعدلة صيغته

.المعدلة أحكامه حدود في دستوريته في للبت الدستورية المحكمة

  السادس القسم
للمحكمة األخرى بالمهاّم الخاّصة اإلجراءات في

   األّول الفرع
الجمهورية رئيس إعفاء في

 المحكمة على الشعب نواب مجلس رئيس يعرض ـ 65 الفصل
 الجسيم الخرق أجل من الجمهورية رئيس إعفاء الئحة الدستورية
 مجلس أعضاء من الثلثين بأغلبية عليها الموافقة بعد للدستور

 وتكون  ساعةنيثمانية وأربعفي أجل ال يتجاوز  الشعب نواب
.معللة الالئحة

 وتطلب اإلحالة بملف ستوريةالد المحكمة تتعهد ـ 66الفصل 
 يتجاوز ال أجل في عليها الّرد ينوبه ممن أو الجمهورية رئيس من

أعضائها في أجل ال يتجاوز  ثلثي بأغلبّية فيه وتبّت أّيام سبعة
.خمسة عشر يوما

 القرارات كل تّتخذ أن الدستورية للمحكمة  ـ67الفصل 
.هاضرورّية لتسهيل صدور حكم تراها التي واإلجراءات

 رئيس بعزل يقضي قرارا المحكمة تصدر ـ 68الفصل 
 مجلس رئيس به فورا وتعلم إدانته ثبوت صورة في الجمهورية

  . الشعب نواب
  الثاني الفرع

الجمهورية رئيس منصب شغور إقرار في

 الجمهورية رئيس لمنصب الوقتي الشغور حالة في ـ 69الفصل 
عدم انعقادها تقع فورا، وفي حالة  الدستورية المحكمة تجتمع

 دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها
 ينوبه من أو المحكمة رئيس ويتولى.يالوقت الشغور حالة إلقرار
 المحكمة بقرار الحكومة ورئيس الشعب نواب مجلس رئيس إعالم

.ةساع نيوأربع ثمان أقصاه أجل في

 رئيس الجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب ـ 70الفصل 
إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة 

 الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة اإلعالن
كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو ألي سبب 
آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، 

عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب وفي حالة 
الشعب أو من نصف أعضائها إلقرار حالة الشغور النهائي لمنصب 

.رئيس الجمهورية



22

  3385صفحـة   2015 ديسمبر 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   98عــدد 

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعالن حالة الشغور النهائي 
  . لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها

  الثالث الفرع
الجمهورية رئيس مبمها القائم يمين تلقي في

يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين  ـ 71الفصل 
 نواب جلسمالدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل 

  .الشعب
  الرابع الفرع

االستثنائية الحالة استمرار في

 عن اإلعالن سريان على يوما ثالثين مضي بعد ـ 72الفصل 
 المحكمة تتعهدبعد ذلك  وفي كل وقت االستثنائية التدابير

 الشعب نواب مجلس رئيس من ممضاة كتابية بعريضة الدستورية
 عدمه من االستثنائية الحالة استمرار في للبت نائبا ثالثين أو

 من عشر يوما  خمسة أقصاه أجل في عالنية بقرارها وتصرح
.العريضة تلقي تاريخ

 الجمهورية رئيس الدستورية المحكمة تعلم ـ 73الفصل 
.بقرارها الحكومة ورئيس الشعب نواب مجلس ورئيس

  الخامس الفرع
باختصاص المتعلقة النزاعات في

الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس من كل

 رئيس من كل بين االختصاص تنازع حالة في ـ 74الفصل 

 إلى النزاع الطرفين أحرص يرفع الحكومة، ورئيس الجمهورية

.فيه للبت معللة ةكتابي بعريضة الدستورية المحكمة

 وتدعوه اآلخر الطرف الدستورية المحكمة  تعلم ـ75الفصل 

 تاريخ من أيام ثالثة يتجاوز ال أجل في كتابيا ملحوظاته تقديم إلى

  .إبالغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا

 أقصاه أجل في قرارها الدستورية المحكمة تصدر ـ 76الفصل 

  .التعهد تاريخ من أيام سبعة

  الخامس الباب
والختامية االنتقالية األحكام

 من هذا 18 من الفصل 2 خالفا ألحكام الفقرة ـ 77الفصل 
 للمرة القانون يتم التجديد الجزئي ألعضاء المحكمة الدستورية

تركيبة ويستثنى األولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول 
  .الرئيس من القرعة

 وا بالهيئة الوقتّية لمراقبة دستورية  عضتعيين من كان يمكن 
نطالقا من التجديد الجزئي ا المحكمة الدستورّيةبالقوانين مشاريع 

. األول ألعضاء المحكمة الدستورية

 من وما بعده 62 الفصل أحكام عن النظر بصرف ـ 78الفصل 
 إحالة وجوبا  الشعب نواب مجلس رئيس يتولى  القانون هذا

 في الدستورية المحكمة على الشعب نواب سلمجل الداخلي النظام
 طبقا دستوريته في للنظر لمهامها مباشرتهاأجل أقصاه شهرا من  

  .القانون بهذا عليها المنصوص واإلجراءات لآلجال
 وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام 
الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها ألجل أقصاه ثالثة 

.أشهر
 دستورية لمراقبة الوقتية الهيئة رئيس يحيل ـ 79صل الف
 إلى فيها البت يتم لم التي والملفات أرشيفها القوانين مشاريع
.لمهامه مباشرته فور الدستورية المحكمة رئيس

 وفق عليها المحالة الملفات في الدستورية المحكمة تبت
.القانون بهذا عليها المنصوص واإلجراءات اآلجال

 دستورية لمراقبة الوقتية تنتهي مهام الهيئة ـ 80الفصل 
 14 عدد األساسي مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون

 إرساء تاريخ من بداية 2014 أفريل 18 في مؤرخال 2014 لسنة
 .الدستورية المحكمة

 بالرائد الرسمي للجمهورية  األساسيينشر هذا القانون
  .لدولةالتونسية وينفذ كقانون من قوانين ا

  .2015  ديسمبر3تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

محمد الباجي قايد السبسي
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ربحية  غ�ي  منظمة   ، الديمقراطية  للتقريرعن  الدولية  المنظمة 
ي 

�ف ف  ل�ي ب�ب مقّرها  يقع   ، سياسي حزب  ألي  تابعة  وغ�ي  ومستقلة 
جمهورية ألمانيا الفدرالية. ويتمثل هدف المنظمة الدولية لن�ش 
لدى  السياسية  المشاركة  تعزيز  ي 

�ف الديمقراطية  حول  التقارير 
ف وتدعيم مسؤولية األجهزة الحكومية وتنمية المؤسسات  المواطن�ي
الديمقراطية. وتدعم “المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية“ 
لدى  الكونية  الحقوق  تعزيز  إىل  الرامية  الوطنية  المبادرات 
الحياة  صلب  ي 

�ف يشاركوا  أن  ي 
�ف حقهم  بذلك  ي  ونع�ف ف  المواطن�ي

العالمي لحقوق  أقّر ذلك اإلعالن  مثلما  بلدهم  السياسية داخل 
والسياسية. المدنية  بالحقوق  الخاص  الدوىلي  والميثاق  اإلنسان 

للمزيد من المعلومات:
www.democracy-reporting.org


