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7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملخص التنفيذي .

9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقدمة 

13  . . . . . . . . . . . . . . . . الديمقراطي  الترسيخ  نحو  االنتقال  من  الجديد:  القواعدي  البناء   :1 الجزء 

15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل 1: تحوالت المنظومة القانونية .

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث 1: المنظومة االنتقالية: انحالل دستور 1959 .

18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنتقالي  التنظيم  لهياكل  القانوني  نتاج  االإ  )1( الفقرة 

20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للسلط  المؤقت  التنظيم  الدساتير الصغيرة: تطورات  الفقرة )2( 

22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعدية في دستور 2014  المنظومة  2: أسس  المبحث 

23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونية  القواعد  )1( هرمية  الفقرة 

27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 الفصل  الدستورية:  الضوابط   )2( الفقرة 

28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريعي  التحفظ  أ/ 

28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق  بجوهر  المساس  عدم  ب/ 

29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرورة  شرط  ج/ 

30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التناسب  مبدأ  د/ 

33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التراجع  عدم  مبدأ   / هـ 

34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدستور  لعلوية  المؤسساتية  الضمانات   )3( الفقرة 

34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفّعلة  الرقابة  آليات  أ/ 

35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعطلة  الرقابة  آليات  ب/ 

37  . . . . . . . . . . . .  2014 دستور  أحكام  بتنزيل  باالرتباط  القواعديّة  المنظومة  إشكاالت   :2 الفصل 

38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث 1: عدم اكتمال تنزيل أحكام دستور 2014 

38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونية  المنظومة  الفقرة )1( عدم استكمال 

39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجديدة  القواعدية  المنظومة  ضمن  إشكاال  تطرح  ال  التي  القوانين  أ/ 

45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعدية  المنظومة  ضمن  إشكاال  تطرح  التي  القوانين  ب/ 



4
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدارها  يتّم  لم  التي  النصوص  ج/ 

48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليها  المصادقة  تتّم  لم  التي  المراسيم   .1

51  . . . . . . . . . . . . . . .  2014 دستور  مع  تتطابق  قوانين  لوضع  نسخها  يتّم  لم  التي  النصوص   .2

53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبّية  القواعد  بإنتاج  المتعلق  النقص   .3

57  . . . . . . . . . . . . . الدستور  الأحكام  موافقة  قواعدية  منظومة  إلى  للوصول  توصيات   )2( الفقرة 

58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التخطيط  آليات  أ/ 

60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونية  الصياغة  آليات  ب/ 

61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث 2: تنظيم يعوزه الوضوح لحاالت االأزمات 

62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطوارئ  أنظمة حاالت  نقائص   )1( الفقرة 

62  . . . . . . . . . . . . . الدستور  الأحكام  الطوارئ  بحالة  المتعلق  القانوني  طار  االإ اخضاع  ضرورة  أ/ 

65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحية  الطوارئ  لحالة  تشريعي  تأطير  إلى  الحاجة  ب/ 

68  . . . . . . . . . . . . . . الدستور  من   80 للفصل  االستثنائية  الحالة  بخصوص  متباينة  رؤى   )2( الفقرة 

69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 بالفصل  المرتبطة  الغاية  أ/ 

69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 الفصل  إلى  لّلجوء  الجوهريّة  الشروط  ب/ 

70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االإجرائية  القيود  ج/ 

70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستثنائية  االإ التدابير  د/ 

77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجزء 2 المنظومة القواعدية المتعلقة بضمان حسن تطبيق القانون: .

79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتعلقة بتنظيم القضاء  القواعدية  الفصل 1: المنظومة 

79 . . . . . . . . . . . . . . المبحث 1: غياب التناسق على مستوى النصوص المتعلقة بتسيير مرفق العدالة .

80 . . . . . . . . . . . تونس  في  العدالة  لقطاع  المنظمة  القانونية  النصوص  في  التناسق  غياب   )1( الفقرة 

داري للنص الدستوري . 82 الفقرة )2( غياب التناسق على المستوى الهيكلي: عدم مالءمة تنظيم القضاء االإ

83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمادي  الجوهري  المستوى  على  التناسق  غياب   :2 المبحث 

83  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نموذجا  المالي  القضاء  التشريعات:  نقصان  في   )1( الفقرة 
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84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داري . الفقرة )2( في ضرورة سن مجلة القضاء االإ

بنظام  المتعّلق   1967 جويلية   14 في  المؤرخ   1967 لسنة   29 عدد  القانون  تنقيح  تأكد  في   )3( الفقرة 

85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء والمجلس االأعلى للقضاء والقانون االأساسي للقضاة .

87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدستورية  المبادئ  تكريس  ضرورة  في   :2 الفصل 

87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العادلة  المحاكمة  ضمانات   :1 المبحث 

87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . التونسي  القانون  في  ونقائصها  العادلة  المحاكمة  شروط  في   )1( الفقرة 

90  . . . . . . . . . . . العادلة  المحاكمة  بشروط  المتعلقة  القواعدية  المنظومة  اكتمال  عدم   )2( الفقرة 

104 . . المبحث 2: في ضرورة االلتزام بضمانات الحقوق والحريات االأساسية في صورة الحّد من الحقوق .

104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقرة )1( الفصل 49 من الدستور وحاالت الحد من الحريات 

105  . . والحريات  الحقوق  تقييد  بشروط  الخاص  النظام  على  الفضفاضة  النصوص  )2( خطورة  الفقرة 

115  . . . . . . . . . . االنتقالية  الفترة  القضاء خالل  فقه  القانونية من خالل  القواعد  منظومة   :3 الفصل 

115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داري . المبحث 1: تقلبات فقه القضاء االإ

داري على دستورية القوانين: بين التباين في التأسيس والتذبذب في التطبيق . 116 الفقرة )1( رقابة القاضي االإ

118 . داري للبّت في دستورية القوانين بعد صدور دستور 2014 . أ/ -تباين في تأسيس اختصاص القاضي االإ

118 . . . . . . . . . الدستور  أحكام  إلى  باالستناد  القوانين  لرقابة دستورية  لالختصاص  منقوص  تكريس   .1

119 . . . 2. اختصاص مبّرر بغياب هيكل مؤهل للبت في الدفع بعدم الدستورية وعدم سابقية التعهد به .

121  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القوانين  دستورية  على  الرقابة  إعمال  مجال  في  تذبذب  ب/ 

125  . . . . . . . . . . . . . . . . المراسيم  على  داري  االإ للقاضي  ومتذبذبة  متحفظة  رقابة   )2( الفقرة 

126 . أ/ استقرار نسبي في ضبط النظام القانوني للمراسيم الصادرة استنادا للمرسوم عدد 14 لسنة 2011 .

128  . . . . تشريعي  تأهيل  على  بناء  الصادرة  المراسيم  بخصوص  داري  االإ القاضي  موقف  ب/تباين 

133  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرلمانية  واالأعمال  السيادة  أعمال  نظرية  حدود   )3( الفقرة 

134  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيادة  أعمال  لنظرية  داري  االإ القاضي  إعمال  في  وتباين  تذبذب  أ/ 

135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبيعته  لتحديد  القرار  إصدار  وراء  من  للباعث  إعمال   .1

137  . . . . . . . السيادة  أعمال  فئة  ضمن  المندرجة  االأعمال  بقائمة  المتعلق  المعيار  اعتماد  نحو   .2



6
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

139  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البرلمانية  االأعمال  ب/ 

140  . . . . . . . . . . . القوانين  مشاريع  دستورية  لمراقبة  الوقتية  الهيئة  قضاء  فقه  محدودية   :2 المبحث 

140  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القوانين  دستورية  على  للهيئة  محدودة  رقابة   )1( الفقرة 

140  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للهيئة  القانوني  طار  باالإ ترتبط  محدودية  أ/ 

141  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محدود  تدخل  مجال   .1

144  . . . . . . . . . . . . . . . القوانين  مشاريع  دستورية  بعدم  للطعن  المؤهلة  الجهات  محدودية   .2

148  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للهيئة  المتحفظ  الخيار  إلى  تعود  محدودية  ب/ 

148  . . . . . . . . . . . . . . . القوانين  مشاريع  وإعداد  صياغة  إجراءات  على  ومتذبذبة  باهتة  رقابة   .1

عراض عن إعمال رقابة فعلية ومعمقة على الضوابط الموظفة على الحقوق والحريات االأساسية . 156 2. االإ

160  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعن  عريضة  صلب  إثارته  تمت  بما  التعهد  تقيد   .3

162  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المطاعن  في  االقتصاد  تقنية  اعتماد   .4

165 . 5. إحجام الهيئة عن إبداء رأيها بخصوص بعض المشاريع: إلى أي حد يمكن الحديث عن نكران للعدالة .

166  . . . . . . . . . . . . الهيئة  لعمل  المنظم  القانوني  طار  لالإ خاطئة  وقراءة  فهم  على  يقوم  تحفظ  أ/ 

167  . . . . . . . . . . . . . العدالة  نكران  إلى  يفضي  الدستورية  بعدم  الطعن  في  البت  عن  إعراض  ب/ 

الفقرة )2( مدى إمكانية توسيع صالحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظل غياب 

169  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستورية  محكمة 

لمراقبة دستورية مشاريع  الوقتية  الهيئة  اختصاص  توسيع  دون  يحول  المستحيل  االإجراء  نظرية  إعمال  أ/ 

170  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القوانين 

ب/ تحديد اختصاصات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأثره على إمكانية إبداء االآراء . 172

175  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخاتمة 

179  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراجع 
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يتنــاول هــذا التقريــر مســألة المنظومــة القواعديــة فــي تونــس فــي العشــرية االأخيــرة 2021-2011، وهــو يحــاول 

ــة  ــة المنظوم ــك أن دراس ــي، ذل ــيخ الديمقراط ــات الترس ــال وصعوب ــات االنتق ــن منطلق ــوع م ــل الموض تحلي

ــة فــي تجــارب االنتقــال الديمقراطــي، تســمح بتحليــل ســير وتطــّور القانــون كنظــام، أي كمجموعــة  القواعديّ

ــيخه  ــي وترس ــّول الديمقراط ــال التح ــي اكتم ــّدم ف ــدى التق ــة م ــا بمعرف ــمح أيض ــد، وتس ــن القواع ــة م منّظم

عبــر منظومــة قانونيــة مســتقرة ومنســجمة مــع الطبيعــة الديمقراطيــة للدولــة. ذلــك أن بدايــة االنتقــال تبّشــر 

ــة  ــط بالهشاشــة la vulnérabilité، والفجائي ــن تهّددهــا مخاطــر ترتب ــاء المســتقبل، لك ــة لبن ــا بفــرص رحب دائم

ــدة.  l’imprévisibilité وحتــى النكــوص La réversibilité عــن االأهــداف والقيــم التــي تحــدوا المنظومــة الجدي

ــة  ــوالت المنظوم ــتعراض تح ــد، باس ــدي الجدي ــاء القواع ــائل البن ــر مس ــن التقري ــزء االأول م ــاول الج ــد تن وق

القانونيــة التونســية خــالل العشــرية موضــوع الدراســة، ليقــف عنــد إشــكاالت المنظومــة القواعديــة المتصلــة 

ــل أحــكام دســتور 2014،  ــال تنزي ــق بعــدم اكتم ــا يتعل ــق أهــّم م ــم تدقي ــد ت ــل أحــكام الدســتور. وق بتنزي

ضافــة إلــى مســألة عــدم وضــوح تنظيــم حــاالت االأزمــات خاصــة فيمــا يتعلــق بنقائــص حــاالت الطــوارئ أو  باالإ

ــة االســتثنائية للفصــل 80. فيمــا يخــص الحال

ــق  ــن تطبي ــان حس ــط بضم ــا المرتب ــي جانبه ــة ف ــة القواعدي ــق بالمنظوم ــر فتعل ــن التقري ــي م ــزء الثان ــا الج أم

ــة المتعلقــة بتنظيــم القضــاء، والتــي ال زالــت تعانــي غيــاب  القانــون. وكان هــذا بتحليــل للمنظومــة القواعدي

تناســق فــي مســتوى النصــوص المتعلقــة بتســيير مرفــق العدالــة، وغيــاب التناســق علــى المســتوى الجوهــري 

لالأحــكام القانونيــة. وكان لهــذا تأثيــر علــى عــدم التكريــس الكامــل للمبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالمحاكمــة 

ــات الحقــوق االأساســية. ــة وبضمان العادل

واهتــم التقريــر فــي فصلــه االأخيــر بتطبيــق المنظومــة القواعديــة مــن خــالل فقــه القضــاء، فوقــف عنــد تقلبــات 

ــة تتعلــق بموقــف القاضــي مــن الدســتورية ومــن مجــال  داري بخصــوص عــدة مســائل مركزي فقــه القضــاء االإ

ــة فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن وخاصــة إلــى  وظيفتــه، وتطــّرق أيضــا إلــى محدوديّ

الخيــار المتحفــظ للهيئــة فــي أداء وظيفتهــا.

الملخص التنفيذي
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وقد تبلورت من خالل هذا التقرير جملة من التصورات والتوصيات يمكن إيجازها في االتي:

لقـد بينـت االأزمـة السياسـية التـي تمـّر بهـا تونس انعكاسـات عـدم اسـتكمال تنزيل المؤسسـات الدسـتورية على 

السـير الطبيعي للمؤسسـات، وعلى اسـتكمال المنظومة القواعدية المرتبطة بدسـتور 2014. ولئن أّدت »التدابير 

االسـتثنائية« التـي تـم اتخاذهـا بمقتضـى االأمر الرئاسـي عدد 117 لسـنة 2021 مـؤّرخ في 22 سـبتمبر 2021 ، إلى 

التسـاؤل عـن الخيـار الـذي سـيتم اعتمـاده للخـروج مـن الحالـة االسـتثنائية، إذ يرجح البعـض بأن التوجـه الذي 

يمكـن اسـتخالصه مـن االأمـر عـدد 117، هـو القطـع مـع دسـتور 2014، فـإن آخـرون يـرون بـأن النية تتجـه نحو 

االقتصـار على تعديل الدسـتور.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، فإنـه فـي حالـة خيـار القطع مـع دسـتور 2014 بوضـع دسـتور جديـد، فإنه مـن الضروري 

العمـل علـى عـدم تكـرار هنـات الماضي، والعمل علـى تنزيل المؤسسـات الدسـتورية الجديـدة، والتخطيط عبر 

وضـع أولويـات لمالءمـة النصـوص التشـريعية مع أحكام الدسـتور.

أما في حالة اختيار تعديل الدستور، يكون من الضروري العمل:

نجازها، ومن ثم اسـتكمال إرسـاء المؤسسـات  علـى تحديـد واضـح لمرتكـزات االإصـالح، والعمل علـى التخطيط الإ

الدسـتورية، وخاصـة إرسـاء المحكمـة الدسـتورية التـي مـن شـأنها إعمال مختلـف االآليـات التي جاء بها الدسـتور 

سـواء لضمـان علوية وتناسـق أحكامه. 

ثانيـا، وضـع االأولويـات التشـريعية، مع التفكيـر في العمل على جودة التشـريع ومراجعة مختلـف النصوص التي 

تـّم التعـرض إليهـا الفصـل االأول من التقرير. وال بد من خالل اسـتخالص دروس العشـرية الماضيـة، التفكير في 

مراجعـة طريقـة التعـاون بيـن السـلطة التشـريعية والسـلطة التنفيذيـة. فمـن المعضالت االأساسـية التـي أعاقت 

السياسـات العموميـة عـدم التناسـق بيـن النسـق التشـريعي والنسـق التنفيـذي، إذ أن عديد المشـاريع الصادرة 

عـن الحكومـة تبقـى أحيانا عّدة أشـهر فـي أدراج مكتـب البرلمان.

وقد تم اقتراح تطوير آليات التخطيط للوظيفة التشريعية وتحسين آليات الصياغة القانونية.

أمـا فيمـا يتعلـق بالمنظومـة القواعدية المتعلقـة بتنظيم القضاء، ال بد من اسـتكمال اصالح القضـاء، ويكون من 

داري والنظـام االأساسـي للقضـاة االداريين وتنزيـل الهيكلة  الضـروري سـن القوانيـن المتعلقـة بمجلـة القضـاء االإ

الجديـدة المنصـوص عليهـا بالدسـتور. كمـا يكـون ضروريـا مراجعـة النصـوص التـي تعود إلـى الخمسـينيات من 

القـرن العشـرين والتـي لـم تعد تتناسـب ال مـع أحكام الدسـتور وال مـع المعايير الدوليـة والممارسـات الفضلى 

فـي هـذا المجال.

داريـة تفعيـل آليـات توحيـد فقـه  أخيـرا بالنسـبة لفقـه القضـاء خـالل الفتـرة االنتقاليـة، يتجـه علـى المحكمـة االإ

القضـاء بيـن مختلـف دوائرهـا القضائيـة، التـي يتيحهـا القانـون االأساسـي للمحكمـة، بخصـوص المسـائل الهامة 

علـى غـرار الرقابـة علـى دسـتورية القوانيـن مـن خـالل تعهيـد الجلسـة العامـة القضائية بالبـت في تلك المسـألة 

وإبـداء موقـف موحـد بشـأنها وتكـون تبعـا لذلـك بقيـة الدوائـر ملزمـة بالتقيـد بـه بمـا يضفـي وضوحـا ومقروئية 

لالأحـكام الصـادرة بهـذا الخصـوص ويسـاعد المتقاضيـن علـى تحديـد خياراتهـم بخصـوص المسـائل التـي تثير 

داريـة موضـوع الطعن. عـدم دسـتورية بعـض القوانيـن التـي تمثـل سـندا للقـرارات االإ

مـن جانـب آخـر، وبالرغـم مـن الغاء الهيئـة الوقتيـة لرقابة دسـتورية القوانين، ال بـد من اسـتخالص الدروس من 

القـراءة النقديـة لفقـه قضـاء هـذه الهيئة، والعمل علـى أن يكون أحد عناصـر االإصالح الدسـتوري مراجعة آليات 

رقابة دسـتورية القوانين.
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تتعلــق  الديمقراطــي عــّدة مســائل  الترســيخ  إلــى  المــرور  فــي  الديمقراطــي، والنجــاح  االنتقــال  يطــرح 

ــات ضمــن تصــور يقــوم  ــة للحقــوق والحري ــم والمؤسســات الضامن ــة مــن القي ــة، وبترســيخ جمل بالديمقراطي

ــون. ــة القان ــى دول عل

.le système normatif وال يمكن أن يتحقق هذا دون تحّول عميق في المنظومة القواعديّة

ــّور  ــير وتط ــل س ــمح بتحلي ــي، تس ــال الديمقراط ــارب االنتق ــي تج ــة ف ــة القواعديّ ــة المنظوم ــك أن دراس وال ش

ــال  ــي اكتم ــّدم ف ــدى التق ــة م ــا بمعرف ــمح أيض ــد، وتس ــن القواع ــة م ــة منّظم ــام، أي كمجموع ــون كنظ القان

التحــّول الديمقراطــي وترســيخه عبــر منظومــة قانونيــة مســتقرة ومنســجمة مــع الطبيعــة الديمقراطيــة للدولــة. 

ــي دول  ــة ف ــة القواعدي ــاء المنظوم ــادة إرس ــب ع ــذي يصاح ــأزّم ال ــات والت ــة الصعوب ــمح دراس ــل، تس بالمقاب

ــزالق نحــو  ــى االن ــة، فتدفــع إل ــة الديمقراطي ــق بالتجرب ــي قــد تحي االنتقــال الديمقراطــي، درجــة المخاطــر الت

نظــام سياســي هجيــن، ينحــو منحــى اســتبدادي، أو قــد تــؤدي مخاطــر عــدم اكتمــال المنظومــة القواعديــة إلــى 

عــدم نجاعــة القاعــدة القانونيــة فــي حــّل الخالفــات التــي قــد تطــرأ وتتطــور فــي المجتمــع. 

وتعكــس أزمــة المنظومــة القواعديــة، ضعــف إلزاميــة القاعــدة القانونيــة، والتعثــر فــي إرســائها تحــت ضغــط 

ــوص  ــف النص ــتكمال مختل ــل، واس ــارات تنزي ــرام مس ــى احت ــية عل ــوى السياس ــتعصاء الق ــداث، أو الس االأح

ــاة قواعــد جــودة التشــريع. ــة، مــع مراع القانوني

ــتورية  ــادئ الدس ــم والمب ــتبطان القي ــف اس ــى ضع ــود إل ــد تع ــة ق ــة القواعدي ــاء المنظوم ــات إرس إن صعوب

 ،vulnérabilité الجديــدة، وهــو أمــر يفهــم باعتبــار أن ســياقات االنتقــال الديمقراطــي تتميــز عــادة بالهشاشــة

ــي مســتوى اســتكمال االإصالحــات الدســتورية والتشــريعية  ــا imprévisibilité ف ــع تطوره ــة توّق ــدم إمكاني وع

ــاتية. والمؤسس

المقـدمــة
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ــل  ــس تحلي ــة la normativité، لي ــح القواعدي ــر بمصطل ــذا التقري ــي ه ــود ف ــى أن المقص ــارة إل ش ــدر االإ وتج

المنظومــة القانونيــة مــن منطلــق منهــج المقاربــة القواعديــة الصرفــة le normativisme، مــع مــا يرتبــط بهــا مــن 

تفكيــر فلســفي وضعــّي، وإنمــا يحــاول تقديــم تصــّور يرمــي إلــى تحليــل مجمــوع النصــوص القانونيــة »وتأملهــا 

ــي  ــوم ف ــا الي ــي تواجهن ــات الت ــم المعّوق ــى فه ــة«1، بغــرض وضــع تصــور يســاعد عل ــة قانوني ــن منظوم ضم

رســاء دولــة القانــون. تونــس واقتــراح حلــول عمليــة، تراعــي المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى الإ

ويبــرز تاريــخ االنتقــاالت الديمقراطيــة إذا تناولنــاه عبــر مقاربــة المنظومــة القانونيــة، ثــالث خصائــص أساســية، 

وهــي أوال التقلــب غيــر الطبيعــي l’anormalité ، وتبــرز خاصــة عبــر القطيعــة والتحــوالت التــي يمكــن أن تظهــر 

ــات، بقــرارات سياســية أو حتــى  ــن المتعلقــة بالحقــوق والحري ــر تعليــق أو إلغــاء الدســتور وبعــض القواني عب

بالغــات وفــي بعــض االأحيــان عبــر مراســيم أو قوانيــن تنعــت بالثوريــة، لتفســير خروجهــا عــن هرميــة القواعــد 

ــدة وقــد  ــر: المنظومــة القديمــة والمنظومــة الجدي ــن أو أكث ــى تعايــش بيــن منظومتي ــؤدي إل ــة، ممــا ي القانوني

يضــاف إليهــا المنظومــة المؤقتــة والظرفيــة.

أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي التذبــذب المرتبــط بالتجاذبــات داخــل الســاحة السياســية نتيجــة تغيــر موازيــن القوى 

وتغّيــر طبيعــة المرحلــة، والتــي تــؤدي تــارة إلــى التــوق نحــو اعتمــاد المعاييــر الدوليــة واســتلهام الممارســات 

الفضلــى، وطــورا إلــى مراعــاة مصالــح وتوّجهــات بعــض المجموعــات أو القــوى.

 la أخيـــــــرا، تبــرز ســمة أخـــرى فــي أغلـــب تجــارب االنتقــال الديمقراطــي وهــي قابليــة التراجــع أو االرتـــــداد

réversibilité، وتتمثــل فــي عــودة إلــى الممارســات والخيــارات والقواعــد التــي مّيــزت المرحلــة الســابقة للثــورة، 

ــن، يخفــي  ــى نظــام هجي ــد إل ــى عــودة االســتبداد، وانقــالب النظــام السياســي الجدي وقــد يقــود كل هــذا إل

تحــت شــعارات الديمقراطيــة آليــات النظــام االســتبدادي.

ويمّثــل االنتقــال مــن منظومــة قانونيــة اســتبدادية إلــى منظومــة قانونيــة ديمقراطيــة تؤســس للديمقراطيــة عبــر 

القانــون، أحــد شــروط نجــاح الترســيخ الديمقراطــي، ويعنــي تتويــج االنتقــال الديمقراطــي، باســتقرار قانونــي 

ــون  ــرض القان ــى ف ــادرة عل ــاتية ق ــة مؤسس ــن منظوم ــخة تتضم ــة راس ــة ديمقراطي ــن الدول ــل م ــي يجع وسياس

ــة. ــرام قيــم الديمقراطي واحت

ــة  ــي نزع ــب أول ف ــن جان ــل م ــد تمث ــي بحــّل فري ــى المســتوى القانون ــس عل ــي تون ــزت ســنة 2011 ف ــد تمّي لق

للقطــع مــع النظــام السياســي القائــم ومــع دســتور 1 جــوان 1959، لكــن، كانــت هنــاك فــي االآن نفســه نزعــة 

للتواصــل تمثلــت فــي قبــول بقــاء الســيد فــؤاد المبــزع وهــو أحــد شــخصيات النظــام الســابق علــى رأس الدولــة 

وقــام بالتالــي بختــم مختلــف النصــوص »الثوريــة« التــي رســمت مالمــح االنتقــال الديمقراطــي.

ــع الســلطة التشــريعية بيــن  ــادر تمثــل فــي توزي مــن جانــب آخــر، تفــرّدت الثــورة التونســّية بحــّل تشــريعي ن

ــة. ــورة2 والحكوم ــداف الث ــق أه ــي وتحقي ــال الديمقراط ــي واالنتق ــالح السياس ــا لالإص ــة العلي الهيئ

1 - Eiseinmann C. Cours de droit administratif, t. 2,Paris :LGDJ, 2013, p. 348.

2 - تــّم احداثهــا بمقتضــى المرســوم عــدد 6 لســنة 2011، مــؤرخ فــي 18 فيفــري 2011 يتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا بتحقيــق أهــداف الثــورة 

واالإصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطي.
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شــارة إلــى أّن التنظيــم القانونــي خــالل الســنة االأولــى للثــورة ســنة 2011 تــّم علــى أســاس مراســيم،  وتجــدر االإ

ــة واحــدة، فقــد صــدرت  ــم تكــن ذات طبيعــة قانوني ــي صــدرت وعددهــا 121 مرســوما، ل لكــن المراســيم الت

المراســيم الســابقة لتاريــخ 23 مــارس 2011 علــى أســاس قــانــــون عــدد 5 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 9 فيفــري 

2011 يتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم طبقــا للفصــل 28 مــن دســتور 

1959، أمــا المراســيم الالحقــة لـــ 23 مــارس2011، فتــّم اتخاذهــا علــى أســاس المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 

مــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة، وهــو مــا يؤكــد مــن ناحيــة الخاصيــة 

التــي ســبق ذكرهــا بخصــوص التقلبــات غيــر الطبيعيــة مــن جهــة، ويطــرح مــن جانــب آخــر االختــالف حــول 

القيمــة القانونيــة لهــذه المراســيم.

أمــا بعــد انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي، فقــد لعبــت الســلطة التأسيســية دورا مزدوجــا، فإلــى جانــب 

دورهــا التأسيســي، اضطلعــت بالصالحيــة التشــريعية، علــى أســاس قانــون مــن صنــف غيــر معهــود هــو القانون 

التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة.

 ،le désordre normatif »ولــم ينــه دخــول دســتور 27 جانفــي 2014 حيــز التنفيــذ، هــذه »الفوضــى القواعديــة

فلــم يتــم اســتكمال تنزيــل أحــكام الدســتور، وبقيــت بعــض النصــوص القانونيــة التــي ال تتماشــى مــع دســتور 

2014 ســارية المفعــول.

ومــن المفيــد اليــوم دراســة تطــّور وآفــاق المنظومــة القواعديّــة التونســّية خــالل العشــر ســنوات االأخيــرة عبــر 

متابعــة تطــّور القواعــد، وهــو مــا سيســمح بتســليط الضــوء علــى االنتقــال الديمقراطــي مــن الزاويــة القانونيــة، 

وبتحليــل بعــض المســائل التــي إلــى جانــب أهمّيتهــا النظريــة، تمثــل أساســا مهمــا للفاعــل السياســي وللنخبــة 

القانونيــة قــد تســاعد علــى فهــم وتطويــر المنظومــة القانونيــة فــي تونــس.

ــنوات  ــالل الس ــية خ ــة التونس ــة القانوني ــراء التجرب ــي ث ــن أن يخف ــوم ال يمك ــي الي ــع السياس ــأزم الوض إن ت

العشــر االأخيــرة. إال أن ثــراء هــذه التجربــة، والنجــاح فــي المحافظــة علــى نــوع مــن التواصــل مــع المنظومــة 

الســابقة للثــورة، وعلــى الطابــع المدنــي والســلمي لالنتقــال الديمقراطــي، لــم تســمح بحــّل المشــاكل المتعلقــة 

 l’impérativitéبالمنظومــة القانونيــة. بــل إن زخــم االنتقــال الديمقراطــي، تعطــل نتيجــة ضعــف الصبغــة االآمــرة

لقيــم وأهــداف االنتقــال الديمقراطــي.

هــل يمكــن أن نربــط مشــاكل المنظومــة القانونيــة بطبيعــة الثــورة التونســية؟ أم أن االأمــر يرتبــط أكثــر بتعثــر 

تنزيــل النظــام القانونــي الجديــد؟

هــل أن الضبابيــة وضعــف المســتوى التقعيــدي لبعــض النصــوص القانونيــة يرجــع إلــى تراجــع جــودة التشــريع 

أم أنهــا ترتبــط »بالتوافــق التســويفي« le compromis dilatoire الــذي مّثــل فــي آن واحــد نقطــة القــوة ونقطــة 

الضعــف فــي الثــورة التونســية؟
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هــل يمكــن الحديــث عــن بــروز أشــكال مجــّددة للمنظومــة القواعديــة مثــل القوانيــن المرنــة، ومدونــات الســلوك 

ــر الدولية؟ والمعايي

نتــاج القانونــي التونســي يتقــدم علــى الطريــق الســليم فيمــا يتعلــق باالســتجابة لمتطلبــات جــودة  هــل أن االإ

التشــريع؟ ومــا هــي التوصيــات التــي يمكــن تقديمهــا لتطويــر المنظومــة القواعديــة فــي تونــس؟ 

مــا هــو دور فقــه القضــاء خــالل العشــر ســنوات االأخيــرة، وهــل يمكــن الحديــث عــن تطــور مكانتــه كمصــدر 

للقانــون؟ 

هل تغيرت هندسة المنظومة القواعدية في تونس، وكيف يمكن تطوير تناسقها؟

لالإجابــة علــى كل هــذه االأســئلة، مــن المفيــد تحليــل مشــاكل االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس عبــر المنظومــة 

القواعديــة وذلــك بالنظــر فــي مرحلــة أولــى إلــى هندســة البنــاء القواعــدي الجديــد )الجــزء 1( لنتنــاول فــي جــزء 

ثــان المنظومــة القواعديــة المتعلقــة بضمــان حســن تطبيــق القانــون )الجــزء 2(.



البناء القواعدي الجديد: 

من االنتقال نحو الترسيخ 

الديمقراطي

الجزء 1
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مــن الضــروري لفهــم متكامــل للمنظومــة القواعديــة اليــوم، 

ــنة  ــة س ــذه المنظوم ــا ه ــي عرفته ــارعة الت ــوالت المتس ــر بالتح التذكي

2011 )الفصــل 1(، فلــم تــؤّد الثــورة إلــى القطــع التــام مــع المنظومة 

ــا  ــرض أحيان ــكل ف ــا، وبش ــاء تدريجي ــم البن ــابقة، وت ــة الس القانوني

بقــاء عليهــا، ونصــوص  التوفيــق بيــن نصــوص الماضــي الــذي تــم االإ

تــّم تكريســها ضمــن تنظيــم مؤّقــت للســلط، ونصــوص تــّم تكريســها 

طــار القانونــي  كقواعــد انتقاليــة لتأميــن سالســة االنتقــال مــن االإ

ــالق  ــب االنط ــا يج ــو م ــد، وه ــي الجدي ــام القانون ــى النظ ــابق إل الس

منــه لفهــم إشــكاالت المنظومــة القواعديــة باالرتبــاط بتنزيــل أحــكام 

ــل 2(. ــتور 2014 )الفص دس
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ــدت  ــادة واضحــة أو برنامــج محــدد، إذ ول ــاب قي ــي وفــي غي ــق االنتقــال الديمقراطــي بشــكل فجائ انطل

الثــورة التونســية بــال قيــادة une révolution acéphale، فتوالــت القــرارات السياســّية لتفعيــل بعــض أحــكام 

عــالن عــن تعليــق العمــل بالمؤسســات وبالدســتور، وهــو مــا أدى إلــى انحــالل دســتور  دســتور 1959، ثــم االإ

ــدة  ــة جدي ــة قواعدي ــا لمنظوم ــع أساس ــذي وض ــي 2014 ال ــتور 27 جانف ــى دس ــوال إل ــث 1(، وص 1959 )مبح

)مبحــث 2(.

ــك  ــاء ذل ــذ مس ــرز من ــتوري، إذ ب ــتوى الدس ــى المس ــة عل ــة فاصل ــي 2011، مرحل ــوم 14 جانف ــل ي مّث

اليــوم تقلــب كبيــر فــي القــرارات المتعلقــة باســتمرارية النظــام السياســي، وهــو مــا أّدى إلــى تقّلــب بخصــوص 

ــة  ــى المنظوم ــض أقــرب إل ــل واعتبرهــا البعــــ ــالم، ب ــر واضحــة المعــــــ ــا غي ــانونية، وجعله ــة القـ المنظوم

.une normativité désordonnée الفوضويـــة

فإثــر مغــادرة رئيــس الجمهوريــة مــع عائلتــه البــالد، مســاء يــوم 14 جانفــي بشــكل مخالــف لــكل القواعــد 

المتعــارف عليهــا وهــو مــا يمّثــل مؤشــر انهيــار النظــام السياســي، أعلــن الوزيــر االأول آنــذاك فــي خطــاب عبــر 

القنــاة التلفزيــة الوطنيــة، وبحضــور رئيــس مجلــس النــّواب ورئيــس مجلــس المستشــارين، وفــي حالــة قصــوى 

مــن االضطــراب، أنــه »طبقــا الأحــكام الفصــل 56 مــن الدســتور الــذي ينــّص علــى أنـّـه فــي صــورة التعــذر علــى 

رئيــس الجمهوريّــة القيــام بمهامــه بصفــة وقتّيــة أن يفــّوض ســلطاته إلــى الوزيــر االأّول. واعتبــارا للتعــّذر علــى 

رئيــس الجمهوريـّـة ممارســة مهامــه بصفــة وقتّيــة أتوّلــى بدايــة مــن االآن ممارســة ســلطات رئيــس الجمهوريـّـة...«.

المنظومة االنتقالية: انحالل دستور 1959
المبحث 

1

تحوالت المنظومة القانونية

الفصل 1
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ــراءات  ــراف باالإج ــن انح ــه م ــا في ــراء، بم ــذا االإج ــى ه ــوء إل ــد باللج ــوات للتندي ــا أص ــت حينه ــد تعال وق

الدســتورية، فمــن جانــب أول، ال يمكــن اللجــوء إلــى الفصــل 56 إالّ علــى أســاس أمــر تفويــض، وهــو مــا لــم 

يقــم بــه الرئيــس المغــادر، ممــا يجعــل الشــرط االإجرائــي للجــوء لهــذا الفصــل غيــر متحقــق، ومــن جانــب ثــان، 

يعنــي اللجــوء إلــى هــذا الفصــل توّقــع رجــوع الرئيــس الســابق حــال زوال التعــذر الوقتــي، وهــو مــا أّكــده فيمــا 

بعــد قــرار المجلــس الدســتوري المــؤرخ فــي 15 جانفــي2011 الــذي جــاء فــــي حيثّيــــاته تعقيبــا علــى رســالة 

الوزيــــر االأول الموّجــه إليـــه: »وحيــث اتضــح خاّصــة مــن الرســالة المذكــورة أن الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي 

غــادر البــالد التونســّية دون أن يفــّوض ســلطاته إلــى الوزيــر االأول وفقــا الأحــكام الفصــل 56 مــن الدســتور«3.

ــا«  ــّمى »مخلوع ــات يس ــذي ب ــس ال ــن للرّئي ــوع ممك ــاب إزاء رج ــق الب ــن غل ــد م ــد التأّك ــد وبع ــن الغ وم

تراجعــت الحكومــة عــن موقفهــا وأعلنــت يــوم 15 جانفــي 2011، اللجــوء إلــى الفصــل 57 المتعّلــق بالشــغور 

ــس الدســتوري. ــي الغــرض للمجل ــي، ووّجهــت رســالة ف الّنهائ

عــالن عــن حالــة الطــوارئ بمقتضــى االأمــر عــدد 184 مــؤرخ فــي 15 جانفــي،  وتــّم فــي نفــس اليــوم االإ

لكــن لــم ينشــر إال فــي منتصــف شــهر فيفــري مــع االأمــر عــدد 185 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2011 الممــّدد لحالــة 

الطــوارئ. وكان الوضــع االأمنــي المتوتـّـر ســببا لتعطيــل اســتعمال االإجــراءات الدســتوريّة العاديـّـة التــي كان مــن 

شــأنها أن تؤّطــر تنظيــم انتخابــات رئاســّية لتعويــض الرئيــس الســابق.

تــّم اللجــوء إذا إلــى إجــراءات الفصــل 57 مــن الدســتور واجتمــع المجلــس الدســتوري »فــورا« يــوم 15 

ــر  ــة، اعتب لزامي ــة. وفــي قــراره، المّتســم بالصبغــة االإ ــي لرئاســة الجمهوريّ قــرار الشــغور النهائ جانفــي 2011 الإ

عــالن عــن حالــة الطــوارئ، وإن غيــاب  المجلــس أّن »المغــادرة تّمــت فــي الظــروف القائمــة بالبــالد، وبعــد االإ

رئيــس الجمهوريـّـة بهــذه الصــورة يحــول دون القيــام بمــا تقتضيــه موجبــات مهامــه، وهــو مــا يمّثــل حالــة عجــز 

تــام عــن ممارســة وظائفــه علــى معنــى الفصــل 57 مــن الدســتور«. وعلــى هــذا االأســاس المــادي مــن الوقائــع، 

ووصفــه القانونــي بانّــه »يمّثــل حالــة عجــز تــام...«، أعلــن المجلــس:

»أوال: الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهوريّة.

ثانيــا: إّن الشــروط الدســتوريّة توفــرت لتولــي رئيــس مجلــس النــواب فــورا مهــام رئاســة الدولــة بصفــة 

مؤقتــة«.

ــواب، الرئاســة  ــس الن ــّزع، رئيــس مجل ــؤاد المب ــى الســّيد ف ــوم توّل ــى هــذا االأســاس وفــي نفــس الي وعل

ــة. والمالحــظ أّن هــذه الرئاســة مؤقتــة علــى معنــى الفصــل 57 مــن دســتور 1959 ومقّيــدة  المؤّقتــة للجمهوريّ

ــق  ــن منط ــا ضم ــا بقين ــي أنن ــا يعن ــو م ــة. وه ــة واالختصاصي ــروطه االإجرائّي ــة وبش ــة الماديّ ــروطه الجوهريّ بش

ــورات. ــدا عــن المســار المعهــود للث ــر بعي ــي يكــون االأم ــم، بالتال النظــام الدســتوري القائ

3 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 18 جانفي2011، ص 123.
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ــر أن مــا يقــع ال  ومهمــا يكــن مــن تطبيــق للفصــل 56 أو 57، مــن دســتور 1959، فهــو يعنــي فــي االأخي

ــع  ــد إرادة التواصــل م ــن داخــل النظــام، فيؤك ــرا م ــا تواصــال أو تغيي ــع النظــام، وإنم ــورة للقطــع م ــل ث يمّث

المنظومــة الدســتورية القائمــة، فــي حيــن أن الثــورة تقــوم أساســا علــى انبثــاق شــرعية المســتقبل مــن تقويــض 

النظــام الدســتوري القائــم.

لكــن، وبعــد لقــاء جمــع الوزيــر االأّول محمــد الغنوشــي ببعــض الحقوقييــن المعارضيــن للنظــام، يــوم 

15 جانفــي 2011، أعلــن يــوم 17 جانفــي2011، تكويــن لجنــة لالإصــالح السياســي ترأســها االأســتاذ عيــاض بــن 

عاشــور4.

ــر اصــالح  ــة لالســتبداد عب ــة االإصــالح السياســي تفكيــك المنظومــة القانوني ــن لجن كان الهــدف مــن تكوي

أهــّم القوانيــن المتعلقــة باالنتخابــات والحريــات العامــة، لكــن دون تحديــد مســبق إن كان الخيــار ســيكون عبــر 

القطــع مــع المنظومــة الدســتورية بوضــع دســتور جديــد، أو بتنظيــم انتخابــات تحــت ظــل دســتور 1959. وقــد 

ــّم الشــروع فــي صياغــة النــص  ــرا، ثــم ت ــة بتعييــن أحــد عشــر خبي ــة اللجن ــز تركيب ــة بتعزي قــام رئيــس اللجن

القانونــي المؤطــر لهــذه اللجنــة. 

وقــد شــرعت اللجنــة فــي االضطــالع بمهامهــا قبــل صــدور النــص المنظــم لهــا، فعقــدت عــّدة لقــاءات 

مــع مجموعــة مــن الشــخصيات الوطنيــة واالأحــزاب لبلــورة الخيــار الــذي ســيتم اعتمــاده مــن أجــل الخــروج مــن 

الوضــع المؤقــت.

فــي االأثنــاء، تســارعت التطــّورات علــى المســتوى القانونــي بمــوازاة مــع تطــورات الواقــع السياســي، فتــم 

إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم طبقــا للفصــل 

ــون  ــي »القان ــول ف ــة والدخ ــس الجمهوري ــريعية لرئي ــلطة التش ــض الس ــم تفوي ــم ت ــتور، ث ــن الدس 28 م

الدســتوري االســتثنائي«5، واجتمــع المجلــس الدســتوري يــوم الخميــس 3 فيفــري 2011 للنظــر فــي مشــروع 

ــة »جلســة وداع«  ــة فكانــت آخــر جلســاته بمثاب ــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريّ ــون التفويــض المعــروض علي قان

أّداهــا للثــورة علــى أحســن وجــه، حيــث أنــه قــّرر إن المشــروع مطابــق للدســتور. فصــّرح بــاّن جميــع الشــروط 

ــة الراهنــة«6. متوّفــرة، آخــذا فــي اعتبــاره »متطّلبــات المرحلــة االنتقالّي

وعقـد مجلـس النـواب يـوم االثنيـن 7 فيفـري 2011 آخر جلسـة لـه، للتصويت على مشـروع قانـون يهدف 

ذن للرئيـس المؤقـت باتخاذ مراسـيم في مجاالت واسـعة ومختلفة من المواد الراجعة الختصاص السـلطة  إلـى االإ

التشـريعّية، وذلـك طبقـا للفصـل 28 مـن الدسـتور. وهـذا التفويـض يشـّكل فـي حقيقتـه تخـّل تاما عن السـلطة 

التشـريعّية نظـرا لتعـّدد المجـاالت وكثافتـه، وقـد صـّوت مجلـس المستشـارين بـدوره فـي 9 فيفـري علـى هـذا 

4 - يراجــع فــي هــذا: عيــاض بــن عاشــور. الثــورة التونســية فــي تجّلّياتهــا الدســتورية المبحــث االأول -المرحلــة االنتقالّيــة االأولــى )14 جانفــي 

http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html .)2011 16-2011 ديســمبر

5 - نفس المرجع.

6 - نفس المرجع.
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القانـون الـذي كان يعنـي نهايـة دور البرلمـان فـي االنتقـال الديمقراطـي. وتبعا لذلك صـدر القانون عدد 5 لسـنة 

2011 المـؤرخ فـي 9 فيفـري 2011 والمتعّلـق »بالتفويض إلى رئيـس الجمهوريّة المؤقت في اتخاذ مراسـيم طبقا 

للفصـل 28 مـن الدسـتور« وهـو آخـر قانون صـدر في عهـد الجمهوريّـة االأولى.

فــي أواخــر فيفــري 2011، وقبــل بضعــة أيــام مــن ســقوط حكومــة الغنوشــي، كان مــن الضــروري االختيــار 

ــوم  ــاج، ي ــر قرط ــة بقص ــة مغلق ــي جلس ــت ف ــيناريوهات ونوقش ــذه الس ــت ه ــيناريوهات. ُعرض ــع س ــن أرب بي

االثنيــن 21 فيفــري 2011، بأيـّـام قبــل اســتقالة الوزيــر االأول محمــد الغنوشــي، بحضــور عــدد قليــل مــن أعلــى 

مســؤولي الدولــة. والســيناريوهات االأربعــة هــي االآتّيــة:

تنظيم انتخابات رئاسّية خالل الستين يوما طبقا للفصل57 من دستور 1959.. 1

تنظيــم انتخابــات رئاســّية فــي التاريــخ المبّيــن أعــاله، متبوعــة، إثــر عيــد الفطــر، بانتخابــات لمجلــس . 2

ــلط  ــت للس ــم مؤّق ــّن تنظي ــتور وس ــق الدس ــد تعلي ــب وبع ــس المنتخ ــن الرئي ــادرة م ــي بمب تأسيس

ــة. العمومّي

ــق . 3 ــتور 1959، و تعلي ــن دس ــل 57 م ــّل الفص ــي ظ ــّية ف ــات الرئاس ــتحالة االنتخاب ــن اس ــالن ع ع االإ

ــي  ــت مرحل ــام مؤّق ــتصدار نظ ــارس 2011، واس ــي 17 م ــة ف ــهرين المنتهي ــّدة الش ــر م ــتور إث الدس

ــّح. ــارع المل ــب الش ــتجابة لطل ــي اس ــس تأسيس ــاب مجل ــّم انتخ ــة، ث ــلط العمومّي للس

ــى االســتفتاء الشــعبي مــن . 4 ــة االإصــالح الّسياســي وعرضــه عل إعــداد مشــروع دســتور مــن قبــل لجن

جهــة الرئيــس المؤقــت بعــد استشــارة القــوى السياســّية.

لكــن لــم يتوضــح الخيــار النهائــي إال تدريجيــا فــي منتصــف شــهر مــارس مــن ســنة 2011، وقــد تضافــرت 

طــار القانونــي الجديــد. فــي االأثنــاء جهــود المؤسســات السياســية القائمــة مــع المؤسســات الجديــدة لبلــورة االإ

وقــد ســمحت هــذه الفتــرة المفصليــة رغــم قصرهــا، بإنتــاج قانونــي لهيــاكل التنظيــم المؤقــت )فقــرة 1(، 

وتــم تنظيــم الســلطات وفــق دســاتير صغيــرة )فقــرة 2(.

نتاج القانوني لهياكل التنظيم االنتقالي الفقرة )1( االإ

تســارعت التقلبــات السياســية والقانونيــة منــذ االأشــهر االأولــى للثــورة، ولــم تأخــذ شــكلها النهائــي إال فــي 

نهايــة ســنة 2011 مــع انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي.

فبعــد اصــدار قانــون التفويــض فــي 9 فيفــري 2011، كان التســاؤل االأساســي يــدور حــول كيفيــة إعــداد 

النصــوص القانونيــة الجديــدة التــي ســتأخذ شــكل مراســيم، فلــم يكــن مــن المقبــول أن يقــع اعدادهــا 

ــر  ــي االأخي ــّم ف ــد ت ــا مــن رمــوز النظــام الســابق، وق ــة المؤقــت، باعتبارهم ــس الدول ــر االأول أو رئي مــن الوزي
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ــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واالإصــالح السياســي واالنتقــال  ــة العلي ــار متفــرّد تمثــل فــي احــداث الهيئ ــاع خي اتب

عــالن عــن تكوينهــا منــذ 17 جانفــي  الديمقراطــي، وهــي حــّل توافقــي بيــن لجنــة االإصــالح السياســي والتــي تــم االإ

وكانــت تضــّم فــي البدايــة 11 خبيــرا تونســيا، وبيــن »مجلــس حمايــة الثــورة«، كاطــار انبثــق مــن تجمــع منظمــات 

ــن،  ــي القائمي ــتوري والقانون ــام الدس ــع النظ ــع م ــن القط ــّد م ــه ال ب ــر بأن ــة، تعتب ــات مختلف ــزاب وجمعي وأح

واضطــالع مجلــس حمايــة الثــورة بمهمــة التشــريع إلــى حيــن وضــع دســتور جديــد.

فجــاء المرســوم عــدد 6 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 18 فيفــري 2011 يتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق 

أهــداف الثــورة واالإصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي، لينــّص علــى إحــداث »هيئــة عموميــة مســتقلة »، 

وهــي أول هيئــة مــن هــذا النــوع فــي تونــس، إذ كنــا نتحــدث فــي الســابق عــن هيئــات إداريــة مســتقلة7، وأوكل 

المرســوم لهــذه الهيئــة مهمــة »الســهر علــى دراســة النصــوص التشــريعية ذات العالقــة بالتنظيــم السياســي 

ــرأي  ــداء ال ــا إب ــي، وله ــار الديمقراط ــوص المس ــورة بخص ــداف الث ــيم أه ــة بتجس ــات الكفيل ــراح االإصالح واقت

بالتنســيق مــع الوزيــر االأول حــول نشــاط الحكومــة«.

وتتركــب الهيئــة خاصــة مــن »رئيــس يتــّم تعيينــه بأمــر مــن بيــن الشــخصيات الوطنيــة المســتقلة المشــهود 

لهــا بالكفــاءة فــي الميــدان القانونــي والسياســي، ومــن مجلــس متكــون مــن شــخصيات سياســية وطنيــة وممثليــن 

ــة  ــي المعني ــع المدن ــات المجتم ــات ومكون ــات والجمعي ــات والمنظم ــية والهيئ ــزاب السياس ــف االأح ــن مختل ع

بالشــأن الوطنــي فــي العاصمــة والجهــات ممــن شــاركوا فــي الثــورة وســاندوها يتــم تعيينهــم بقــرار مــن الوزيــر 

االأول باقتــراح مــن الهيــاكل المعنيــة، وتتولــى ضبــط التوجهــات الكفيلــة بمالءمــة التشــاريع المتصلــة بالحيــاة 

السياســية بمــا يتوافــق مــع متطلبــات تحقيــق االنتقــال الديمقراطــي ولهــا اتخــاذ مــا تــراه مــن اقتراحــات لضمــان 

اســتمرارية المرفــق العمومــي وتجســيم أهــداف الثــورة ومطالبهــا، ومــن لجنــة خبــراء متكونــة مــن أخصائييــن 

يعينهــم رئيــس الهيئــة ال يقــل عددهــم عــن العشــرة، تتولــى صياغــة مشــاريع القوانيــن وفــق التوجهــات التــي 

يتــم ضبطهــا مــن قبــل الهيئــة، وتعــرض مشــاريع القوانيــن المعــّدة مــن طــرف اللجنــة علــى الهيئــة للمصادقــة 

عليهــا قبــل رفعهــا إلــى رئيــس الجمهوريــة..«.

ــم  ــا ارتباطــا بتطــور التنظي ــة، وتطــّور عمله ــات مختلف ــا، وســط تجاذب ــي أعماله ــة ف ــد شــرعت الهيئ وق

المؤقــت للســلط. لكــن يمكــن التأكيــد علــى أن اعتمــاد الخيــار التوافقــي بــرز منــذ المرســوم عــدد 6 لســنة 2011، 

المحــدث للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة، فقــد نــص فــي فصلــه 5 علــى أنــه »تتخــذ الهيئــة قراراتهــا 

بالتوافــق وإن تعــذر باالأغلبيــة ويكــون صــوت الرئيــس مرجحــا عنــد تســاوي االأصــوات، ويحضــر أعضــاء لجنــة 

الخبــراء أشــغال الهيئــة وليــس لهــم حــق التصويــت.«.

ــر  ــمحت بتأطي ــية س ــوص أساس ــتة نص ــداد س ــورة بإع ــداف الث ــق أه ــا لتحقي ــة العلي ــت الهيئ ــد قام وق

ــي: ــى التوال ــي عل ــوص ه ــذه النص ــي، وه ــال الديمقراط االنتق

7 - يراجع في هذا: محمد شفيق صرصار وآخرون. الهيئات الدستورية المستقلة، أي تكريس؟ تونس: 2018 ، ص 11 وما بعداها.



20
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

ــتقلة  	 ــا مس ــة علي ــداث هيئ ــق بإح ــل 2011 يتعل ــي 18 أفري ــؤرخ ف ــنة 2011 م ــدد 27 لس ــوم ع مرس

ــات. لالنتخاب

ــي  	 ــس الوطن ــاب المجل ــق بانتخ ــاي 2011 يتعل ــي 10 م ــؤرخ ف ــنة 2011 م ــدد 35 لس ــوم ع مــرسـ

لـتأسيسي. ا

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم االأحزاب السياسية. 	

مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات. 	

ــة  	 ــة والطباع ــة الصحاف ــق بحري ــر 2011 يتعل ــي 2 نوفمب ــؤّرخ ف ــنة 2011 م ــدد 115 لس ــوم ع مرس

ــر. والنش

مرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي  	

ــري. ــمعي والبص ــال الس ــتقلة لالتص ــا مس ــة علي ــداث هيئ ــري وبإح والبص

شــارة إلــى أنــه فيمــا عــدى المرســومين عــدد 27 و 35 والذيــن تــم نســخهما بقانونيــن أساســيين،  وتجــدر االإ

ال تــزال بقيــة المراســيم ســارية المفعــول إلــى اليــوم.

الفقرة )2( الدساتير الصغيرة: تطورات التنظيم المؤقت للسلط

طــار القانونــي خــالل الســنة االأولــى لالنتقــال الديمقراطــي، تتالــي مــا  لعــّل أحــد أهــّم مؤشــرات تقّلــب االإ

يســمى »الدســاتير الصغيــرة«، أو بالمعنــى القانونــي »التنظيــم المؤقــت للســلط«.

فبعــد، اعتمــاد قانــون التفويــض المــؤرخ فــي 9 فيفــري 2011 يتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس الجمهوريــة 

ــى أساســه اتخــاذ أحــد عشــر مرســوما  ــّم عل المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم طبقــا للفصــل 28 مــن الدســتور، ت

شــارة إلــى القانــون عــدد 5 لســنة 2011 فــي اطالعــات  وهــي المراســيم مــن عــدد 1 إلــى عــدد 11 ، ولــم تقــع االإ

ــا مــن المرســوم عــدد 15  ــة المراســيم انطالق ــا بالنســبة لبقي للمرســومين عــدد 12 وعــدد 13 لســنة 2011 . أم

لســنة 2011، فقــد تــّم اتخاذهــا علــى أســاس المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 يتعلــق 

بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة.

وكان مــن المفــروض وفــق منطــوق الفصــل 57 مــن دســتور 1 جــوان 1959 العمــل علــى تنظيــم انتخابــات 

رئاســية فــي أجــل 60 يومــا، لكــن وتحــت ضغــط الشــارع، وخاصــة اعتصــام القصبــة 2، أعلــن رئيــس الجمهوريــة 

المؤقــت فــي خطــاب بتاريــخ3 مــارس 2011 عــن أن »االإصــالح السياســي يحّتــم إيجــاد دســتور جديــد يعكــس 

إرادة الشــعب«، مضيفــا أن »الدســتور الحالــي تجاوزتــه االأحــداث، وأن مــا لحقــه مــن تشــويه، وأدخلــت عليــه 

مــن تنقيحــات، باتــت عقبــة أمــام أي حيــاة ديمقراطيــة«، ثــّم دعــا إلــى انتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي فــي 

24 جويليــة 2011، معلنــا أنــه »ســيظل فــي الســلطة حتــى إجــراء انتخابــات جديــدة«، وإن »المجلــس الوطنــي 
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التأسيســي سيشــرف علــى المرحلــة االنتقاليــة«. وتــم تأكيــد تعليــق دســتور 1959 بمقتضــى المرســوم عــدد 14 

لســنة 2011، بتاريــخ 23 مــارس 2011 .

وقــد نــص المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 فيمــا يتعلــق بمنظومــة القواعــد القانونيــة علــى حــّل كّل مــن 

مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين والمجلــس الدســتوري، وعلــى أن »يتــّم إصــدار النصــوص ذات الصبغــة 

ــوزراء  ــس ال ــي مجل ــا ف ــد مداولته ــت، بع ــة المؤق ــس الجمهوري ــا رئي ــيم يختمه ــة مراس ــي صيغ ــريعية ف التش

ويســهر علــى نشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية«.

وقــد أّدى العمــل بالمرســوم عــدد 14، إلــى نقــاش حــول طبيعــة المراســيم الصــادرة ســنة 2011، فمّيــز 

داريــة بيــن المراســيم التــي تــّم اتخاذهــا قبــل مرســوم 23 مــارس  جانــب مــن الفقــه وكذلــك قضــاة المحكمــة االإ

والمراســيم التــي تــم وضعهــا علــى أساســه، وســنعود إلــى هــذه النقطــة فــي العنصــر المتعلــق بالمراســيم.

واســتمّر العمــل بهــذا التنظيــم المؤقــت إلــى الســلط إلــى حيــن انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 

23 أكتوبــر 2011، وكان أّول قانــون أصــدره المجلــس الوطنــي التأسيســي قانــون تأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 

المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة، والــذي أعــاد تنظيــم الســلط علــى 

ضــوء بــروز المشــروعية الجديــدة، وعهــد إلــى المجلــس الوطنــي التأسيســي بـــــ«صفــة أصليــة وضــع دســتور 

ضافــة إلــى مهــام أخــرى منهــا »ممارســة الســلطة التشــريعية«. للجمهوريــة التونســية«، باالإ

أمــا بالنســبة للمراســيم، فقــد تــّم احــداث نظــام فريــد لــم يقــع العمــل بــه بالمــرّة. وقــد اشــترط هــذا 

ــة  ــب الســلط العمومي ــع الســير العــادي لدوالي ــى المراســيم بوجــود »ظــرف اســتثنائي يمن النظــام اللجــوء إل

ــه أن  ــة أعضائ ــه بأغلبي ــه العــادي، فل ــة عمل ــي التأسيســي مواصل ــى المجلــس الوطن ويجعــل مــن المتعــذر عل

يصــّرح بتحّقــق ذلــك الظــرف ويفــّوض اختصاصــه التشــريعي أو جــزء منــه لرئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي 

ــر إصــدار  ــم عب ــّوض إليه ــة االختصــاص المف ــارس الرؤســاء الثالث ــة. ويم ــس الحكوم ــة ورئي ــس الجمهوري ورئي

مراســيم بالتوافــق بينهــم.

عــالن إنهــاء التفويــض  ويجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو مــن ثلــث أعضائــه عنــد تيّســر اجتماعــه الإ

بأغلبيــة أعضائــه، ثــم ينظــر فــي المراســيم الصــادرة للمصادقــة عليهــا أو تعديلهــا أو إلغائهــا.«

وقــد تــّم تنقيــح وإتمــام أحــكام الفصــل 19 مــن القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 

ديســمبر 2011 والمتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة بمقتضــى القانـــــون االأساســي عــدد 3 لسنــــة 

2014 مــؤرخ فــي 3 فيفــري 2014، ويخــص ســحب الثقــة مــن الحكومــة بموافقــة أغلبيــة ثالثــة أخمــاس أعضــاء 

المجلــس«.

ــر  ــى نوفمب ــر 2011 إل ــن نوفمب ــية )م ــرة التأسيس ــالل الفت ــي خ ــي التأسيس ــس الوطن ــادق المجل ــد ص وق

ــي:  ــة كالتال ــا موزع ــى  142 قانون 2014( عل
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عدد القوانينالسنة
قوانين ذات بعد مالي 

أو دولي

نصوص ذات بعد 

داخلي

2011211

201227216

2013544113

2014594811

ويمكــن القــول أّن جملــة مــن النصــوص التــي أصــدرت انطالقــا مــن فيفــري 2014، حاولــت تنزيــل أحــكام 

دســتور 27 جانفــي 2014، فتمــت المصادقــة علــى القانــون االنتخابــي وعلــى القانــون االأساســي عــدد 14 لســنة 

2014 مــؤرخ فــي 18 أفريــل 2014 يتعلــق بالهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن وعلــى القانــون 

االأساســي عــدد 50 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 يتعلــق بالمحكمــة الدســتورية. لكــن وعلــى الرغــم 

ــة  ــتكمال المنظوم ــل أو اس ــمح بتنزي ــم تس ــا، ول ــدا وقتي ــت بع ــا تضمن ــوص، إال أنه ــذه النص ــة ه ــن أهمي م

القواعديــة لدســتور 2014.

وقــد كان للخيــارات االأساســية التــي أنبنــى عليهــا دســتور 27 جانفــي 2014، انعكاســات علــى المنظومــة 

القواعديــة الجديــدة فــي تونــس.

ــى  ــة عل ــة القائم ــة الديمقراطي ــات الدول ــض مقّوم ــق بع ــتور 2014، بتحقي ــق دس ــمح تطبي ــا س ــدر م بق

عالمــي يصعــب أن نجــد مثيــال لــه فــي الــدول العربيــة  علويــة القانــون، وعلــى تعّدديــة المشــهد السياســي واالإ

واالأفريقيــة، فــإن بعــض أحكامــه بقيــت حبــرا علــى ورق، إذ أن مؤّسســات رئيســّية مــن المفــروض ان تؤّمــن توازن 

ــن أن بعــض أحــكام الدســتور وضعــت آجــاال دســتورية  ــّم إرســاؤها، بالرغــم م ــم يت ــة السياســية ل المنظوم

لتركيزهــا.

ــدم  ــل مســؤولية ع ــم هــذا الدســتور، وحــول تحمي ــات حــول تقيي ــن حــّدة االختالف ــد م ــا يزي وهــذا م

ــاته. ــل مؤسس ــه أو تنزي ــق أحكام تطبي

أسس المنظومة القواعدية في 
دستور 2014

المبحث 

2
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ــة  ــة القواعــد القانوني ــد ضبــط هرمّي ــة، وذلــك بمزي وقــد طــّور دســتور 2014 منظومــة القواعــد القانوني

ــة  ــة القواعدي ــات مؤسســاتية لســالمة المنظوم ــرة 2( وأرســى ضمان ــط للتشــريع )فق ــس ضواب ــرة 1(، وتكري )فق

ــرة 3(. )فق

الفقرة )1( هرمية القواعد القانونية

حافــظ دســتور 2014 علــى أهــّم قواعــد التــدّرج الهرمــي للقواعــد القانونّيــة كمــا اســتقر العمــل بــه منــذ 

دســتور 1959، فأقــّر صراحــة علويــة الدســتور، إذ جــاء فــي الفصــل 20 »المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل 

المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا، أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور«، لكــن، أدخــل دســتور 2014، 

بعــض العناصــر الجديــدة فــي مســتوى الهرميــة. ووّســع ضمــن القســم الثانــي مــن البــاب الخامــس الخــاص 

بالمحكمــة الدســتورية نطــاق رقابــة الدســتورية لتشــمل علــى حــد ســواء مختلــف النصــوص القانونيــة وكذلــك 

ممارســات رأســي الســلطة التنفيذيــة.

 la constitutionnalité »القيمــة الدســتورية المدّعمــة أو العليــا« أّكــد وجــود مــا يســمى  فقــد 

supérieure ou renforcée8 لبعــض أحــكام الدســتور، وتخــّص بعــض االأحــكام التــي ال يمكــن حتــى للســلطة 

التأسيســية الفرعيــة، وهــي الســلطة المختصــة بتعديــل الدســتور المســاس بهــا. فنــّص كل مــن الفصليــن االأول 

ــل هــذا الفصــل«. ــه »ال يجــوز تعدي ــي مــن الدســتور بأن والثان

ونصــت الفقــرة االأخيــرة مــن الفصــل 49 علــى أنــه » ال يجــوز الأي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق 

نســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور«. االإ

ــدورات  ــدد ال ــن ع ــال م ــل أن ين ــوز الأي تعدي ــه » ال يج ــى أن ــتور عل ــن الدس ــل 75 م ــّص الفص ــرا ن أخي

ــادة.«. ــا بالزي ــية ومدده الرئاس

وال شــك أن تكريــس هــذا النــوع مــن القيمــة الدســتورية العليــا، يــؤدي إلــى إقــرار امكانيــة رقابــة دســتورية 

التعديــالت الدســتورية، وهــي آليــة جديــدة فــي القانــون التونســي، نــص عليهــا صراحــة الفصــالن 120 و144 

ــاريع  ــة دستورية..«مش ــص بمراقب ــتورية تخت ــة الدس ــى أن المحكم ــل 120 عل ــص الفص ــد ن ــتور، فق ــن الدس م

القوانيــن الدســتورية التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس مجلــس نــواب الشــعب حســبما هــو مقــّرر بالفصــل 144 أو 

ــل الدســتور  ــادرة لتعدي ــى أن »كّل مب ــل الدســتور« وأضــاف الفصــل 144 عل ــرام إجــراءات تعدي ــة احت لمراقب

بــداء الــرأي فــي كونهــا ال تتعلــق  تُعــرض مــن قبــل رئيــس مجلــس نــواب الشــعب علــى المحكمــة الدســتورية الإ

بمــا ال يجــوز تعديلــه حســبما هــو مقــرر بهــذا الدســتور«.

 ،la révisibilité de la constitution ــل ــة الدســتور للتعدي ــة بالغــة فــي فهــم قابلي ــة أهمّي ولهــذه االآلي

فــال يمكــن تعديــل الدســتور التونســي فــي غيــاب المحكمــة الدســتورية، وال يمكــن أن يســتوفي التعديــل شــروط 

8 - Cf .Louis Favoreu et autres. Droit constitutionnel, Op, Cit. p 88.
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صّحتــه إال بعــد رقابــة المحكمــة الدســتورية علــى مســتويين، مســتوى احتــرام التعديــل لمضمــون الدســتور، 

ومســتوى صحــة التعديــل مــن حيــث االإجــراءات.

ــى  ــة للمعاهــدات فنــص صراحــة عل ــة القيمــة القانوني ــى أهمي ــد دســتور 2014 عل ــب آخــر، أك مــن جان

ــى  ــن وأدن ــى مــن القواني ــا، أعل ــي والمصــادق عليه ــس النياب ــل المجل ــا مــن قب أن »المعاهــدات الموافــق عليه

ــرى  ــن ي ــن م ــي بي ــي التأسيس ــس الوطن ــاء المجل ــن أعض ــالف بي ــة خ ــذا نقط ــم به ــد حس ــتور«، وق ــن الدس م

بــأن بعــض المعاهــدات أعلــى قيمــة مــن الدســتور، وبيــن مــن يــرى بأنهــا أقــّل قيمــة مــن الدســتور«، وضبــط 

الدســتور أيضــا مســألة رقابــة دســتورية المعاهــدات قبــل المصادقــة عليهــا فنــّص الفصــل 120 مــن الدســتور 

بــأن المحكمــة الدســتورية تختــص بــــالنظر فــي »المعاهــدات التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس الجمهوريــة قبل ختم 

مشــروع قانــون الموافقــة عليهــا«. والواضــح مــن خــالل صياغــة هــذه الفقــرة أن عــرض المعاهــدات علــى رقابــة 

المحكمــة ليــس وجوبيــا، وإنمــا يرتبــط باختيــارات رئيــس الجمهوريــة فــي العــرض مــن عدمــه.

مــن جانــب آخــر حافــظ دســتور 2014 علــى التمييــز بيــن القوانيــن االأساســية والعاديــة، وأخضــع النظــام 

الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب إلــى رقابــة قبليــة للمحكمــة الدســتورية. إال أن عــدم إرســاء المحكمــة أّدى إلــى 

عــدم اخضــاع النظــام الداخلــي الــذي صــادق عليــه المجلــس فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2 فيفــري 

شــارة إلــى أن بعــض أحــكام النظــام الداخلــي منهــا الفصــل1449،  2015، لرقابــة الدســتورية، وقــد تكــّررت االإ

ــوص  ــان بخص ــة والبرلم ــس الجمهوري ــن رئي ــالف بي ــه الخ ــد أوج ــت أح ــد كان ــتور، وق ــكام الدس ــة الأح مخالف

اســتكمال التحويــر الحكومــي ســنة 2021.

واعتبــارا لثنائيــة الســلطة التنفيذيــة، كــرّس دســتور 2014 ازدواجيــة فــي النظــام القانونــي للمراســيم 

واالأوامر.

فبالنســبة للمراســيم، غّيــر دســتور 2014 بشــكل كبيــر القواعــد المتعلقــة بهــذا الصنــف مــن النصــوص، 

ــوق  ــق منط ــيم وف ــت المراس ــة، أصبح ــس الجمهوري ــاص رئي ــن اختص ــتور 1959 م ــي دس ــت ف ــد أن كان فبع

ــن: ــى صنفي الفصــل 70 مــن دســتور 2014، تنقســم إل

الصنــف االأول هــي المراســيم التــي يمكــن لرئيــس الجمهوريــة إصدارهــا بالتوافــق مــع رئيــس الحكومــة 

فــي حالــة حــّل مجلــس نــواب الشــعب، وتُعــرَض هــذه المراســيم علــى مصادقــة المجلــس فــي الــدورة العاديــة 

التاليــة.

9 - ينــص الفصــل 144 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب علــى أنــه »إذا تقــرر إدخــال تحويــر علــى الحكومــة التــي نالــت ثقــة 

المجلــس إمــا بضــم عضــو جديــد ، أو أكثــر أو بتكليــف عضــو بغيــر المهمــة التــي نــال الثقــة بخصوصهــا فــإن ذلــك يتطلــب عــرض الموضــوع 

علــى المجلــس لطلــب... يتــم التصويــت علــى الثقــة بتصويــت منفــرد لــكل عضــو وفــي المهمــة المســندة لــه. ويشــترط لنيــل ثقــة المجلــس 

الحصــول علــى موافقــة االأغلبيــة المطلقــة مــن االأعضاء«.وهــذا يتعــارض مــع أحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى أنــه » يختــص 

رئيــس الحكومــة بـــــ:

- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، 

- إقالــة عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الحكومــة أو البــت فــي اســتقالته، وذلــك بالتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة إذا تعلــق االأمــر بوزيــر الخارجيــة 

أو وزيــر الدفــاع«.
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ــون  ــه أن يفــّوض بقان ــة أخمــاس )5/3( أعضائ ــواب الشــعب بثالث ــي، يمكــن لمجلــس ن أمــا الصنــف الثان

لمــدة محــدودة ال تتجــاوز الشــهرين ولغــرض معيــن إلــى رئيــس الحكومــة إصــدار مراســيم تدخــل فــي مجــال 

القانــون تُعــرَض حــال انقضــاء المــدة المذكــورة علــى مصادقــة المجلــس.

ويســتثنى النظــام االنتخابــي مــن مجــال المراســيم، أي أنــه ال يمكــن تعديــل القانــون االنتخابــي باللجــوء 

إلــى المراســيم.

ويجــدر التســاؤل فــي هــذا الســياق حــول انطبــاق حــق رئيــس الجمهوريــة فــي رد مشــروع قانــون للتــداول 

ثانيــة، فلئــن اســتثنى الفصــل 81 صراحــة »مشــاريع القوانيــن الدســتورية« مــن هــذا الحــق، أي أن عبــارة النــص 

ال تســتثني قوانيــن التفويــض، إال أن آليــة الفصــل 81 والتــي تقتضــي أن »تكــون المصادقــة، إثــر الــرّد، باالأغلبيــة 

المطلقــة الأعضــاء المجلــس علــى مشــاريع القوانيــن العاديــة، وبأغلبيــة ثالثــة أخمــاس أعضــاء المجلــس علــى 

مشــاريع القوانيــن االأساســية«، لــن تكــون مجديــة فــي صــورة قوانيــن التفويــض التــي تتــم المصادقــة عليهــا 

ــول إعــادة مشــروع للمجلــس وتوقــع  ــواب الشــعب. فهــل مــن المقب ــة أخمــاس أعضــاء مجلــس ن ــة ثالث بأغلبي

تغييــر موقــف النــواب فــي أجــل خمســة عشــر يومــا، أال يمــس هــذا مــن مصداقيــة النــواب ومصداقيــة مصادقــة 

البرلمــان نفســه؟

ــي للمراســيم مشــوبا فــي كّل المراحــل الســابقة ببعــض الغمــوض ســواء مــن  ــن كان النظــام القانون ولئ

ــوم  ــة للمراســيم، أو مــن حيــث مآلهــا بعــد انقضــاء مــدة التفويــض، فــإن االأمــر الي حيــث الطبيعــة القانوني

تــزداد أهميتــه باعتبــار أن تطبيــق الفصــل 70 مــن الدســتور التونســي لــم يخــل فــي أول تطبيــق لــه مــن إثــارة 

ــة التفويــض وحــول مــآل التفويــض بعــض انقضــاء أجــل الشــهرين10. الخالفــات حــول كيفي

ــس  ــى رئي ــض إل ــق بالتفوي ــل 2020 يتعل ــي 12 أفري ــؤرخ ف ــنة 2020 م ــدد 19 لس ــون ع ــاء القان ــد ج وق

الحكومــة فــي إصــدار مراســيم لغــرض مجابهــة تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد19-(، ليطبــق الأول مــرة 

أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 70 مــن الدســتور. يمكــن القــول إن قانــون التفويــض احتــرم منطــوق وروح 

الفصــل 70 مــن الدســتور. فجــاء عنــوان القانــون معبــرا عــن الغــرض مــن التفويــض، وتــّم تحديــد التفويــض 

بشــهرين، وبأربــع مجــاالت كبــرى يحتــوي كل منهــا علــى مــواد فرعيــة، وتــم حــذف مجاليــن طلبتهمــا الحكومــة 

فــي المشــروع المقــدم وهمــا القــروض والتعهــدات الماليــة للدولــة، والموافقــة علــى المعاهــدات. أخيــرا، حــّدد 

القانــون أجــال أقصــى )عشــرة أيــام( لعــرض المراســيم علــى مصادقــة المجلــس، وفــي صــورة عــدم العــرض 

مــن قبــل الحكومــة، يتعهــد المجلــس بذلــك تلقائيــا.

وقد نص قانون التفويض على أن تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.

10 - Cf. Mohamed Chafik Sarsar. Vicissitudes du système normatif tunisien à l’ère du Covid19 : les décrets-lois en droit 

tunisien. In La Tunisie à l’épreuve du Covid-19. Tunis 2020 : OTTD et FES. pp 135-148.



26
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

وتخضع المراسيم المعروضة على المجلس لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية.

وقــد تــّم خــالل شــهري التفويــض اصــدار 34 مرســوما. قــام رئيــس الحكومــة خــالل أجــل العشــرة أيــام 

المحــّددة بالقانــون عــدد 19 لســنة 2020، بإحالــة 34 مشــروع قانــون للمصادقــة علــى المراســيم. وقــد احتــرم 

ــون التفويــض اشــترط المصادقــة علــى كل  ــى أن قان شــارة إل ــون التفويــض. تجــدر االإ ــات قان فــي هــذا مقتضي

ــن بالنســبة  ــه يمك ــي أن ــا يعن ــن الدســتور، مم ــي الفصــل 70 م ــرد ف ــم ي ــق ل ــى حــدة. وهــو تضيي مرســوم عل

للمســتقبل الأي قانــون تفويــض أن يتجــاوز هــذا الخيــار. لكــن بالنســبة للمراســيم المتخذة ســنة 2020، ال يســمح 

بالمصادقــة المجّمعــة la ratification regroupée علــى مجموعــة مــن المراســيم، عكــس القانــون الفرنســي. 

ــت واضحــة أو  ــة، implicite ســواء كان ــة الضمني ــع المصادق ــون التونســي، ال يمن ــد أن القان ويمكــن تأكي

.impliquée ــر مباشــرة مباشــرة، أو غي

وقــد تّمــت إلــى غايــة شــهر جــوان 2021 المصادقــة علــى7 مراســيم هــي المراســيم عــدد 2، 7، 18، 23، 

24 و28 و31.

أمــا بالنســبة لالأوامــر الترتيبيــة، نّصــت الفقــرة االأخيــرة مــن الفصــل 65 مــن الدســتور علــى أنــه »يدخــل 

فــي مجــال الســلطة الترتيبيــة العامــة المــواد التــي ال تدخــل فــي مجــال القانــون«. وتعنــي الســلطة الترتيبيــة 

ــر مجــال هــذه الســلطة  ــة عامــة ومجــردة. ويعتب ــن وفــق قواعــد قانوني العامــة ســلطة تنظيــم بعــض الميادي

واســعا إذ أنــه يشــمل كّل المجــاالت التــي تخــرج عــن مجــال القوانيــن االأساســية والعاديــة، إضافــة إلــى أن بعــض 

 des ــة تقــوم علــى إتمــام بعــض القوانيــن وتوضيــح ســبل تطبيقهــا، وتســمى أوامــر تطبيقيــة االأوامــر الترتيبي

 .décrets d’applications

وكان رئيــس الجمهوريــة إلــى غايــة تاريــخ 16 ديســمبر 201111، باعتبــاره رئيــس الســلطة التنفيذيــة، يتخــذ 

ــن يتخــذ  ــي حي ــة، ف ــر ترتيبي ــة وأوام ــر فردي ــه الدســتور أوام ــا ل ــي خوله ــات الت ــي نطــاق ممارســته للصالحي ف

ــي  ــون التأسيس ــع القان ــى م ــة أول ــي مرحل ــع ف ــر الوض ــن تغي ــة. لك ــرارات وزاري ــوزراء ق ــة ال ــر االأول وبقي الوزي

ــذه  ــارس ه ــح يم ــذي أصب ــة ال ــس الحكوم ــى رئي ــة إل ــة العام ــلطة الترتيبي ــد بالس ــنة 2011، إذ عه ــدد 6 لس ع

الســلطة عبــر أوامــر ترتيبيــة، وتأكــد هــذا الخيــار مــع دســتور 2014، إذ نــص الفصــل 94 مــن الدســتور علــى 

أنــه »يمــارس رئيــس الحكومــة الســلطة الترتيبيــة العامــة ويصــدر االأوامــر الفرديــة التــي يمضيهــا بعــد مداولــة 

مضــاء المجــاور  ــم االإ ــة«. ويت ــوزراء. وتســمى االأوامــر الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة أوامــر حكومي مجلــس ال

لالأوامــر le contreseing ذات الصبغــة الترتيبيــة مــن قبــل كّل وزيــر معنــي. فــي حيــن يتولــى رئيــس الحكومــة 

ــوزراء12.  ــي يتخذهــا ال ــة الت تأشــير VISA القــرارات الترتيبي

ــال  ــن مج ــل ضم ــي تدخ ــية، وه ــر رئاس ــمى أوام ــة فتس ــس الجمهوري ــن رئي ــادرة ع ــر الص ــا االأوام أم

االختصــاص الــذي حــّدده الدســتور. لكــن ال يخفــى أنــه قــد ينشــأ تنــازع فــي االختصــاص بيــن رئيــس الجمهوريــة 

11 - القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 20 11 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

12 - BEN ACHOUR, Yadh. Droit administratif, Tunis / CPU, 2010 3ème éd, p 428 et suiv.
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وبيــن رئيــس الحكومــة13، فنــص الفصــل 101 مــن الدســتور علــى أنــه »ترفــع النزاعــات المتعلقــة باختصــاص 

ــزاع فــي أجــل  ــي تبــت فــي الن ــى المحكمــة الدســتورية الت ــة ورئيــس الحكومــة إل كل مــن رئيــس الجمهوري

أســبوع بنــاء علــى طلــب يرفــع إليهــا مــن أحــرص الطرفيــن«.

ــى هــذه القــرارات  ــة الشــرعية عل ــة، جــاء دســتور 2014 ليطــور رقاب ــة النصــوص الترتيبي وبالنســبة لرقاب

داري، وتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ التــي مــن شــأنها تدعيــم رقابــة الشــرعية. ضمــن فــرع خصــص للقضــاء االإ

وتبقــى أحــد أهــم إضافــات دســتور 2014 فيمــا يتعلــق بعالقــة النصــوص التشــريعية بالدســتور، وبضمان 

دســتورية القوانيــن الفصــل 49 منه.

الفقرة )2( الضوابط الدستورية: الفصل 49

يمكــن التأكيــد علــى أن دســتور 2014 قطــع مــع النظــام الدســتوري الســابق علــى أكثــر مــن صعيــد فيمــا 

يتعلــق بحمايــة الحقــوق والحريــات. فمــن جانــب أول، خّصــص دســتور 2014 بابــا للحقــوق والحريــات، وكــرس 

عديــد الحقــوق والحريــات فــي أكثــر مــن 33 فصــال كان بعضهــا خــارج بــاب الحقــوق والحريــات )البــاب االأول 

المبــادئ العامــة مثــل حريــة المعتقــد أو بــاب الســلطة القضائيــة(.

مــن جانــب آخــر، أصبحــت أغلــب الفصــول تنــص علــى الحــق دون تقييــده باســتثناء 4 فصــول )الحــّق فــي 

ضــراب فصــل 36، والحــّق فــي الصحــة فصــل 38(، وجــاء  الحيــاة فصــل 22، منــع التعذيــب فصــل 24، حــق االإ

الفصــل 49 فــي شــكل مــاّدة جامعــة للضوابــط أو لتقييــد التقييــد.

ويمثــل الفصــل 49 خطــوة كبيــرة مــن أجــل حمايــة الحقــوق والحريــات فــي مســتوى الصياغــة الدســتورية 

ــد  ــع تقيي ــريعي )أ(، م ــظ التش ــدأ بالتحف ــات تب ــوق والحري ــة للحق ــادئ الحامي ــن المب ــة م ــّر جمل ــها، فأق نفس

عــام يتمثــل فــي عــدم المســاس بجوهــر الحــّق )ب(. وال يمكــن تقييــد الحقــوق إال لضــرورة ترتبــط بمقتضيــات 

أساســية )ج( مــع احتــرام مبــدأ التناســب )د(، والحــرص علــى عــدم التراجــع عــن الحقــوق والحريــات )ه(.

شــارة إلــى الخــالف الــذي ثــار أمــام لجنــة النظــام الداخلــي بخصــوص أمــر دعــوة الناخبيــن لالقتــراع، ففــي حيــن نصــت كل  13 - يمكــن االإ

القوانيــن االنتخابيــة منــذ االســتقالل علــى أن دعــوة الناخبيــن تكــون بأمــر رئاســي، ذهــب بعــض أعضــاء اللجنــة إلــى اقتــراح أن يكــون االأمــر 

أمــر حكوميــا.

شــارة أيضــا إلــى أن تنظيــم مجلــس االأمــن القومــي فقــد كان هــذا التنظيــم يخضــع إلــى االأمــر عــدد 1195 لســنة 1990، وقــد تمــت  يمكــن االإ

إعــادة تنظيمــه بمقتضــى االأمــر الحكومــي عـــدد 70 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 19 جانفــي 2017 يتعلــق بمجلــس االأمــن القومــي، لكــن جــاء قــرار 

رئيــس الجمهوريــة رئيــس مجلــس االأمــن القومــي مــؤرخ فــي 30 أكتوبــر 2017 يتعلــق بتشــكيل لجــان قــارة بمجلــس االأمــن القومــي. ليغيــر 

محتــوى االأمــر الحكومــي.
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أ/ التحفظ التشريعي

يعنــي التحفــظ التشــريعي، حصــر اختصــاص التدخــل فــي المجــال التشــريعي، ومنــع الســلطة التنفيذيــة 

ــه »يحــّدد  ــى أن ــات، فقــد نــص الفصــل 49، عل ــط للحقــوق والحري ــة وضــع نصــوص تحــدد ضواب مــن إمكاني

ــن  ــال م ــا ال ين ــتها بم ــتور وممارس ــذا الدس ــة به ــات المضمون ــوق والحري ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب القان

جوهرهــا«.

ــي  ــة والت ــص التالي ــى الخصائ ــوم عل ــريع تق ــودة التش ــول إن ج ــن الق ــر يمك ــذه العناص ــالل ه ــن خ م

ــريع: ــودة التش ــر الج ــر معايي ــت تعتب أصبح

1 .. L’obligation de légiférer du législateur :واجب التشريع على المشّرع

2 .. La clarté de la loi :وضوح التشريع

 الهدف الدستوري المتعلق بسهولة الوصول للقانون:. 3

Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 

4 .. La normativité de la loi :الطبيعة القواعدية للقانون

تحقيــق االســتقرار القانونــي، ويضيــف البعــض شــرطين آخريــن يتعلقــان باحتــرام هرميــة القواعــد . 5

القانونيــة، وبالنجاعــة.

وال شــك أن تكريــس هــذا المبــدأ يتطلــب عمــال أساســيا مــن مراجعــة جملــة مــن النصــوص التــي تتعلــق 

بالحقــوق والحريــات، والتــي صــدرت منــذ القــرن الماضــي عبــر أوامــر أو مراســيم، ولــم يتــم مراجعتهــا إلــى 

ــريع،  ــودة التش ــق بج ــا يتعل ــيا فيم ــال أساس ــب عم ــدأ يتطل ــذا المب ــر ه ــس عناص ــن أن تكري ــال ع ــوم، فض الي

وســوف نعــود إلــى هــذا فــي العنصــر المتعلــق بالتوصيــات.

ب/ عدم المساس بجوهر الحق

نــص الفصــل 49 صراحــة علــى واجــب »أال ينــال تحديــد الحقــوق والحريــات مــن جوهــر الحــق«. وينطلــق 

هــذا المبــدأ مــن افتــراض كــون الحــّق يفتــرض وجــود »جوهــر« ال يمكــن االنتقــاص منــه، أو انتهاكــه وال يمكــن 

بالتالــي ممارســة الحــق فــي ظــل غيــاب المســتوى االأدنــى مــن الحمايــة. وقــد تــّم التعبيــر عــن هــذه الفكــرة فــي 

عديــد النصــوص الدوليــة والمقارنــة، منهــا »منــع االنتهــاكات« فــي الدســتور االألمانــي لســنة 1949 )المــادة 19(، 

والميثــاق االأوروبــي للحقــوق االأساســية )المــادة 52(، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1966. 
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ويعنــي احتــرام جوهــر الحــق أال تصبــح الحــدود التــي مــن المفــروض أن تكــون اســتثنائية هــي القاعــدة، 

نســان االأمميــة فــي أحــد تعليقاتهــا العامــة بالقــول »يجــب أال تنقلــب  وهــو مــا نّصــت عليــه لجنــة حقــوق االإ

العالقــة بيــن الحــق والقيــد وبيــن القاعــدة واالســتثناء«14.

ج/ شرط الضرورة

يتعلــق هــذا الشــرط بااللتجــاء للضوابــط كّلمــا كانــت هنــاك ضــرورة لذلــك فــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 

وذلــك لحمايــة االأهــداف التــي نــص عليهــا الفصــل 49 وهــي حمايــة حقــوق الغيــر ومقتضيــات االأمــن العــام 

أو الدفــاع الوطنــي والصحــة العامــة واالآداب العامــة، كمــا تقتضيهــا دولــة »مدنيــة ديمقراطيــة«. ويطــرح هــذا 

الشــرط إشــكالية تعريــف الضــرورة وتعريــف الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة.

ــة والسياســية رقــم 27 لســنة  ــة بالحقــوق المدني ــة المعني ــق اللجن فبالنســبة للضــرورة، جــاء فــي تعلي

1999 حــول هــذه المــادة مــا يلــي: ».. ال يكفــي أن تخــدم القيــود االأغــراض المســموح بهــا؛ فيجــب أيضــاً أن 

تكــون ضروريــة لحمايتهــا. ويجــب أن تتماشــى التدابيــر التقييديــة مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مناســبة 

لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن تكــون أقــّل الوســائل تدخــالً مقارنــة بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن 

أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع المصلحــة التــي ســتحميها«15. 

تعنــي الضــرورة هنــا، الضــرورة الخارجيــة أي تلــك التــي تفتــرض أن الوصــول إلــى االأهــداف الدســتورية أو 

موجبــات الحــدود فــي وضعيــة مــا يســتدعي حتمــا الحــّد مــن الحقــوق والحريــات 16. 

فيكون السؤال هنا: هل أن القيد ضروري لتحقيق الغرض من سّن القانون المعني؟ 

ــة  ــوم الدول ــل 49 مفه ــتنبط الفص ــد اس ــة فق ــة والديمقراطي ــة المدني ــوم الدول ــق بمفه ــا يتعّل ــا فيم أم

نســان وفقــه القضــاء الدولــي المتعلــق بــه وذلــك  الديمقراطيــة ممــا توصــل إليــه القانــون الدولــي لحقــوق االإ

باســتعمال عبــارة المجتمــع الديمقراطــي. ولئــن وردت العبــارة فــي عــدة مواضــع مــن االتفاقيــة االأوروبيــة لحقوق 

ــا، إال أن تحديــد مالمحهــا لــم يتــم اال  نســان وفــي الفصليــن 1 و3 مــن االتفاقيــة المتعلقــة بمجلــس أوروب االإ

بفضــل تراكمــات فقــه قضائيــة17.

14 - يراجــع فــي هــذا: خالــد الماجــري. ضوابــط الحقــوق والحريــات. تعليــق علــى الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي. تونــس: المؤسســة 

ــة 2017، ص 77 ومــا بعدهــا. ــة للديمقراطي الدولي

نسان حول المادة 12 من العهد )حرية التنقل(، 1999، الفقرة 14. 15 - التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق االإ

16 - أنظر سليم اللغماني، خواطر حول مبدأ التناسب }باللغة الفرنسية{، أيام عبد الفتاح عمر، 25 و26 جانفي 2018، بصدد النشر.

17 - Voir, CEDH, Affaire du parti communiste unifié et al c. Turquie, 30 janvier 1998.

§ 57 » l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le 

dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie 

se nourrit en effet de la liberté d›expression… «. 
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ــي:  ــي ه ــع الديمقراط ــة المجتم ــص ماهي ــر تلخ ــالث عناص ــد ث ــى تحدي ــاء إل ــه القض ــل فق ــد توص لق

التعدديــة، التســامح واالنفتــاح18. كمــا تــّم تحديــد عناصــر التعدديــة ذاتهــا بأنهــا تعدديــة الممارســات، وتعدديــة 

ــات19. ــة المؤسس ــكار واالآراء وتعّددي االأف

وعــرّف فقــه القضــاء الكنــدي المجتمــع الحــّر والديمقراطــي باعتبــاره »المجتمــع الــذي تتوّفــر فيــه المبادئ 

ــة وقبــول التنــّوع فــي المعتقــدات واحتــرام  التاليــة أال وهــي الكرامــة البشــريّة والعدالــة والمســاواة االجتماعّي

ــة والسياســية التــي تضمــن مشــاركة االأفــراد  كّل الثقافــات وكّل المجموعــات والثقــة فــي المؤسســات االجتماعي

والمجموعــات المختلفــة فــي المجتمــع«20.

ــب  ــى جان ــوم إل ــة تق ــة الديمقراطي ــة الدول ــأن خصوصي ــرار ب ق ــر العســير االإ ــن غي ــه م ــا إذن أن ــدو لن يب

ــع المجــاالت  ــاح والتعــّدد والتســامح فــي جمي ــق باالنفت العناصــر الشــكلية المتعلقــة بانتخــاب مســيّريها تتعل

ــات.  ــا أساســا الحقــوق والحري ــا ومنه ــي تنظمه الت

أمــا الدولــة المدنيــة فهــي عمومــا تقــدم علــى أســاس أنهــا نقيــض الدولــة العســكرية مــن جهــة والدولــة 

الدينيــة مــن جهــة أخــرى. لكــن المتأمــل للوضــع التونســي يعلــم تمامــا أن تونــس لــم تشــكو أبــدا مــن إرادة 

زاحــة كل ضبابيــة تحــوم حــول الفصــل االأول وحــول مــا يمكــن  الحكــم العســكري، وإن مدنّيــة الدولــة جــاءت الإ

ســالمية. ولعــّل الفصــل الثانــي نفســه حــاول تحديــد مالمــح  ان يفهمــه البعــض علــى أنــه تشــريعا للدولــة االإ

الدولــة المدنيــة بــان اعتبرهــا تلــك الدولــة التــي تقــوم علــى المواطنــة وإرادة الشــعب وعلويــة القانــون. 

د/ مبدأ التناسب

يعتمــد الفصــل 49 علــى مفهــوم ضيــق للتناســب يقتضــي التثبــت مــن العالقــة بيــن الضوابــط وموجباتهــا 

حيــث ال يمكــن أن تتجــاوز هــذه الضوابــط مــا هــو ضــروري بالفعــل، الحتــرام االأمــن العــام أو الصحــة العامــة 

أو حقــوق الغيــر أو غيــر ذلــك مــن الموجبــات المنصــوص عليهــا حصــرا بالفصــل 49 نفســه. فتتعلــق المســألة 

إذن بعمليــة موازنــة بيــن الضوابــط وموجباتهــا.

ويســمح الفصــل 49 إذن القيــام بمــا يعبــر عنــه فــي االأنظمــة المقارنــة باختبــار التناســب وهــو اختبــار 

مركــب يقتضــي المــرور بثــالث مراحــل مختلفــة.

18 - Javier Tajadura Tejada, La doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’interdiction des partis politiques, 

Revue française de droit constitutionnel 2012/2 (n° 90), pages 339 à 371.

19 - نفس المرجع.

20 - انظــر خالــد الماجــري، » ضوابــط الحقــوق والحريــات: تعليــق علــى الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي«، المؤسســة الدوليــة للديمقراطية 

واالنتخابات، 2015 ص. 80

https://www.cairn.info/publications-de-Javier-Tajadura%20Tejada--86559.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-2.htm
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ــي  ــار التناســب وف ــام باختب ــة القي ــي كيفي ــات ف ــة نجــد بعــض االختالف ــى االأنظمــة المقارن وبالرجــوع إل

ــه وتســمياتها21. ــد مراحــل اعمال تحدي

نســان هــذا االختبــار فــي تعليقهــا  امــا علــى المســتوى الدولــي، فلقــد لخصــت اللجنــة االأمميــة لحقــوق االإ

حــول الحــدود التــي تفرضهــا الــدول علــى الحقــوق والحريــات وكذلــك فــي تعليقهــا حــول الفصــل 12 المتعلــق 

بحريــة التنقــل22.

ــي أن  ــنة 1999 »ال يكف ــم 27 لس ــية رق ــة والسياس ــوق المدني ــة بالحق ــة المعني ــق اللجن ــي تعلي ــاء ف فج

ــا. ويجــب أن تتماشــى  ــة لحمايته ــل يجــب أيضــاً أن تكــون ضروري ــا، ب ــود االأغــراض المســموح به تخــدم القي

التدابيــر التقييديــة مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة؛ ويجــب أن تكــون 

أقــّل الوســائل تدخــالً مقارنــة بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون 

متناســبة مــع المصلحــة التــي ســتحميها«23.

ــة الحقــوق  ــة اعتبــرت لجن ــاة الثقافي ــق بحــق المشــاركة فــي الحي وفــي تعليقهــا العــام رقــم 21 المتعل

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أنــه »يلــزم فــي بعــض الظــروف فــرض قيــود علــى حــق كل فــرد ...ويجــب 

أن تكــون هــذه القيــود ذات هــدف مشــروع ومتوافقــة مــع طبيعــة هــذا الحــق وضروريــة تمامــا لتعزيــز الرفــاه 

العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي وفقــا للمــاّدة 4 مــن العهــد. ومــن ثمــة يجــب أن تكــون أي قيــود متناســبة. بمعنــى 

أنــه يتعيــن اتخــاذ أقــل التدابيــر تقييــدا عندمــا يجــوز فــرض عــدة أنــواع مــن القيــود«.

يمكــن لنــا إذن أن نــرى فــي التناســب، كمــا هــو الشــأن فــي أغلــب االأنظمــة المقارنــة، تمشــي أو تفكيــرا 

مركبــا يطبقــه كل مــن هــو معنــي بالفصــل 49 علــى الحالــة المطروحــة امامــه.

ويقتضي هذا التمشي االإجابة على مجموعة من االأسئلة:

مثلة المقارنة في خلد الماجري، مرجع سابق، ص 80 وما بعدها.
أ

21 - انظر مختلف اال

 انظر أيضا

Dieter Grimm. » Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law journal, 

)2007( 57, pp 383-397.
حول المثال السويسري

Ridha Fraoua, le principe de proportionnalité, limite aux restrictions des droits fondamentaux et maxime d’action de l’Etat, 

session de formation pour IDEA, Tunis, février 2020.

22 - Comité des DH » Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité ; elles doivent 

être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi 

ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger «..

Observation générale n° 27: Article 12 )Liberté de circulation(,https://urlz.fr/fxc5.

نسان حول المادة 12 من العهد )حرية التنقل(، 1999، الفقرة 14. 23 - التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق االإ

https://urlz.fr/fxc5
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ــا  ــدف أو االأهــداف المنشــودة )المشــروعة( بم ــة )adéquation( الحــدود لله ــن مالءم ــت م ــة التثب مرحل

يعنــي االإجابــة علــى الســؤال التالــي: هــل أن الحــّد أو االجــراء يُمّكــن مــن الوصــول إلــى الهــدف المشــروع كأن 

نتســاءل هــل أن منــع الســباحة علــى المواطنيــن يمكــن أن يــؤدي بشــكل او بآخــر إلــى حمايــة الصحــة العامــة؟

مرحلــة التثبــت مــن الضــرورة )nécessité interne(: نعنــي بالضــرورة هنــا الضــرورة الداخليــة أي الضــرورة 

كعنصــر مــن عناصــر اختبــار التناســب وهــي التــي تــؤدي إلــى طــرح الســؤال التالــي: هــل أن هــذا الحــّد بذاتــه 

ــا أي ال مفــر منــه للوصــول إلــى تحقيــق الهــدف المشــروع؟ لــو تطبــق هــذه المرحلــة علــى نفــس  كان ضروري

مثــال منــع الســباحة نتســاءل هــل ان منــع الســباحة هــو الطريقــة الوحيــدة لتجنــب المــس مــن الصحــة العامة؟

شــارة هنــا إلــى تعــدد القــراءات فيمــا يتعلــق بهــذا العنصــر تحديــدا، اذ يذهــب الفقهــاء فــي  وتجــدر االإ

كنــدا إلــى اعتبــار الضــرورة تقتضــي التثّبــت مــن أن الحــدود المعتمــدة كانــت الطريقــة الوحيــدة واالأقــل وطــأة 

علــى الحــق لتحقيــق االأهــداف المنشــودة24.

مرحلــة التثبــت مــن التناســب فــي معنــاه الضيــق )adaptation(: هــي مرحلــة تســتدعي التســاؤل إن كان 

ــّق ال  ــى الح ــه عل ــن توظيف ــة ع ــار المترتب ــى إن االآث ــوال بمعن ــه؟ وإن كان معق ــغ في ــر مبال ــراء غي ــّد او االج الح

يتجــاوز المزايــا المنتظــرة مــن حمايــة الهــدف أو القيمــة الدســتورية بمــا يضمــن تحققــا أمثــل وتعايشــا أمثــل 

بيــن الحقــوق المتنافــرة؟ لــو نواصــل تطبيــق المعيــار علــى نفــس الوضــع ســيكون الســؤال: إلــى أي حــد تبــرر 

المزايــا المحققــة مــن حمايــة الهــدف أو القيمــة الدســتورية االأعبــاء الموظفــة علــى الحــق المســتهدف بالقيــد؟

نســان يبــدو لنــا وأن الفصــل 49 مــن  بالرجــوع إلــى االأمثلــة المقارنــة وإلــى المنظومــة الدوليــة لحقــوق االإ

دســتور الجمهوريــة التونســية أّســس لمبــدأ عــام يســمح لــكل المؤسســات القانونيــة والسياســية بالقيــام باختبــار 

التناســب كلمــا دعــت الحاجــة إلــى الحــّد مــن الحقــوق والحريــات. يمكــن إذن لمختلــف المتدخليــن فــي مجــال 

نســان االعتمــاد علــى اختبــار التناســب وعلــى مــا توصــل إليــه القانــون وفقــه القضــاء المقــارن فــي  حقــوق االإ

هــذا المجــال. 

24 - Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalité dans une société démocratique, égalitaire, pluraliste et multiculturelle. 

Revue de droit de McGill, n° 57, 2012 : » L’atteinte au droit doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime: il ne 

doit pas exister de moyens moins attentatoires )intrusifs, restrictifs( de réaliser l’objectif déclaré. C’est le critère de » l’atteinte 

minimale «. https://urlz.fr/fy26.
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هـ/ مبدأ عدم التراجع

يعني مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات الحقوق والحريات، ويعّبر عنه باللغات الالتينية بـ :

le principe de non régression أوde standstill le principe ، إلــزام المشــرع عنــد وضعــه لنــص 

ــه.  ــزول دون ــدم الن ــة أساســية وع ــة لحــّق أو حّري ــن الحماي ــن مســتوى م ــرّه ســابقا م ــا أق ــزام بم ــد بااللت جدي

بمعنــى آخــر، ال يحــّق للمشــرع االرتــداد فــي مجــال ضمــان الحقــوق والحريــات بالتقليــص مــن المكتســبات. 

ــات  ــي لاللتزام ــع التدريج ــى الطاب ــان25 عل ــوق االنس ــبات حق ــن مكتس ــع ع ــدم التراج ــدأ ع ــس مب ويتأّس

ــة  ــوق بصف ــذه الحق ــال ه عم ــل الإ ــة بالتدخ ــزام الدول ــى الت ــية، أي عل ــوق االأساس ــة بالحق ــة المتعلق يجابي االإ

تدريجيــة، بمعنــى أن هــذا االلتــزام يحمــل فــي طياتــه واجــب عــدم التراجــع عمــا يتــّم تحقيقــه مــن مكتســبات 

فيمــا يتعلــق بضمــان تمتــع االنســان بحقوقــه االأساســية26. 

ساســية باعتبــار 
أ

ونظــرا الرتبــاط مبــدأ عــدم التراجــع بااللتزامــات االيجابيــة27، فإنــه يهــم جميــع الحقــوق اال

نســان. إمكانيــة أن تتعلــق التزامــات إيجابيــة مــن قبــل الدولــة بــكل جيــل مــن االأجيــال الثالثــة لحقــوق االإ

شــارة إلــى أنــه مــن البديهــي التمييــز بيــن الحــّق فــي حــّد ذاتــه والمكتســبات المرتبطــة بــه والتــي  وتجــدر االإ

يتصــل بهــا مبــدأ عــدم التراجــع. فالحــّق فــي حــّد ذاتــه تكرّســه المواثيــق أو المعاهــدات الدوليــة أو الدســاتير 

التــي تضمــن التمتــع بــه منــذ دخــول أحكامهــا حيــز النفــاذ. أمــا المكتســب فينبثــق عــن إعمــال الحــّق بصفــة 

تدريجيــة وتراكميــة مــن قبــل المشــرع28.

ــي  ــي ف ــام القانون ــة للنظ ــة القواعدي ــى الطبيع ــرا عل ــدا كبي ــل تجدي ــل 49، أدخ ــك أن الفص وال ش

ــة  ــا عمــل القضــاء لتجســيد منظوم ــي ســينصّب عليه ــة الت ــول المعياري ــم الفص ــس، وســيكون أحــد أه تون

ــتور 2014. ــا دس ــاء به ــا ج ــات كم ــوق والحري الحق

ــة إعمــال هــذا الفصــل خاصــة أن عــدم  لكــن مــن الواضــح إلــى االآن، وجــود نقــص كبيــر فــي منهجّي

إرســاء المحكمــة الدســتورية منــع المتقاضيــن مــن إثــارة عــدم دســتورية عــدد كبيــر مــن النصــوص القانونيــة، 

وهــو مــا سنشــير إليــه الحقــا.

 l’effetأوle principe de standstill25 - فــي الفقــه وفقــه القضــاء المقــارن، تســتعمل عــدة مصطلحــات للتعبيــر عــن هــذا المبــدأ علــى غــرار

de cliquet

26 - حول تعريف مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق االنسان، انظر:

Isabelle Hachez, » L’effet de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? «, in Administration Publique, 

vol. 24 ème année, no. 1 )2000(, p. 30 )disponible sur : https://dial.uclouvain.be(

يجابية ، انظر: 27 - حول الصلة بين مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق االنسان وااللتزامات االإ

Isabelle HACHEZ , » Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité relative, 2008, p.75 

)disponible sur: https://dial.uclouvain.be(.

28 - يراجع في هذا شهر الدين غزالة دليل السلطة التنفيذية في إعمال الفصل 49 من الدستور.
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الفقرة )3( الضمانات المؤسساتية لعلوية الدستور

أرســى دســتور 2014 ضمانــات مختلفــة ترمــي مــن جهــة إلــى احتــرام علويــة الدســتور، ولتجنــب تكــرار 

ــن  ــة م ــرار جمل ــّم إق ــذ، ت ــز التنفي ــتور 1959 حي ــول دس ــد دخ ــس بع ــته تون ــذي عاش ــلطوي ال ــراف الس االنح

االآليــات التــي مــن المفــروض أن تؤكــد فكــرة إيقــاف الســلطة للســلطة، وذلــك بتعميــق الفصــل بيــن الســلط 

علــى مســتوى أفقــي بإحــداث خمــس هيئــات دســتورية، وعلــى مســتوى عمــودي بإحــداث الســلطة المحليــة.

وفــي مجــال المنظومــة القواعديــة، تــّم احــداث رقابــة لدســتورية التعديــالت الدســتورية، ورقابــة 

للســلطة التشــريعية ســواء عبــر رقابــة مشــاريع القوانيــن أو رقابــة النصــوص ســارية المفعــول، وتــّم تكريــس 

رقابــة ســلطة البرلمــان فــي ســّنه لنظامــه الداخلــي، أخيــرا تــم توســيع رقابــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة. ويمكــن 

القــول إن جــزء مــن االآليــات تــم تفعيلــه )أ( فــي حيــن أن جــزءا ثــان بقــي معطــال إلــى اليــوم )ب(.

أ/ آليات الرقابة المفّعلة

تعــّددت آليــات الرقابــة علــى النصــوص القانونيــة ضمــن دســتور 2014، ويمكــن التأكيــد علــى أنــه وبعــد 

أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن دخــول الدســتور حيــز التنفيــذ، لــم يتــّم تفعيــل إال آليتيــن فيمــا يتعلــق برقابــة 

المنظومــة القواعديــة.

االآليــة االأولــى هــي الرقابــة عــن طريــق الهيئــة الوقتيــة لرقابــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، وتطــرح هــذه 

االآليــة اليــوم عــدة إشــكاالت يمكــن أن نوجزهــا كاالآتــي:

لقــد كان مــن المفــروض أن تســتمّر هــذه الهيئــة فــي عملهــا كهيئــة وقتيــة لمــّدة أقصاهــا ســنة مــن . 1

اجــراء االنتخابــات التشــريعية، وكان مــن المفــروض أن تعوضهــا المحكمــة الدســتورية، لكــن اســتمّر 

الوضــع المؤقــت لســنوات دون أن تمّكــن هــذه الهيئــة مــن وســائل العمــل الضروريــة، فإلــى اليــوم 

ال يــزال االأعضــاء الســتة غيــر متفرغيــن لعملهــم فــي الهيئــة، وليــس للهيئــة الوقتيــة ال مــوارد ماليــة 

وال بشــرية وال تقنيــة كافيــة للعمــل كهيئــة رقابــة دســتورية29.

ــى . 2 ــود إل ــي تع ــرة الت ــف العش ــن الوظائ ــن ضم ــدة م ــة وحي ــة إال بوظيف ــة الوقتي ــع الهيئ ال تضطل

المحكمــة الدســتورية، فهــي ال تنظــر إال فــي مشــاريع القوانيــن بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس الدولــة 

ــل. ــى االأق ــا عل ــن نائب ــة أو ثالثي ــس الحكوم أو رئي

29 - نــص الفصــل 21 مــن أمــر رئاســي عــدد 117 لســنة 2021 مــؤّرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 يتعلــق بتدابيــر اســتثنائية أنــه تُلغــى الهيئــة الوقتيــة 

لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانين.
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ــع مناســبات مــن حســم مســألة عــدم الدســتورية، النقســام . 3 ــي أرب ــة ف ــة الوقتي ــن الهيئ ــم تتمك ل

ــة30،  داري ــون المصالحــة االإ ــك قان ــة حــول دســتورية بعــض االأحــكام، مــن ذل آراء االأعضــاء مناصف

ــي 3  ــؤرخ ف ــنة 2015 الم ــدد 50 لس ــي ع ــون االأساس ــح القان ــق بتنقي ــي يتعل ــون أساس ــروع قان ومش

ــة الدســتورية  ــن المحكم ــن بعــد تكوي ــل يمك ــة الدســتورية31. فه ــق بالمحكم ديســمبر 2015 المتعل

الدفــع بعــدم دســتورية هــذه القوانيــن؟ وهــل أن لقــرار الهيئــة الوقتيــة حجيــة مطلقــة، فــال يمكــن 

ــة. ــة الوقتي ــه الهيئ ــد إرســاء المحكمــة الدســتورية، إعــادة الطعــن فيمــا قّررت عن

داريــة  دارة، ولئــن اضطلعــت المحكمــة االإ داري علــى أعمــال االإ أمــا االآليــة الثانيــة، فهــي رقابــة القضــاء االإ

داريــة، إال أن هــذا ال يمكــن أن ينســينا بــأن دســتور  فــي تونــس منــذ ســنة 1975 برقابــة شــرعية أغلــب القــرارات االإ

داري، ممــا يفتــرض مراجعــة جذريــة  2014، قــد أدخــل تغييــرات جوهريــة علــى االأســاس الدســتوري للقضــاء االإ

داري، واســتكمال البنــاء الهيكلــي لهــذا القضــاء. لهــذا القضــاء خاصــة عبــر ســّن مجلــة للقضــاء االإ

ب/ آليات الرقابة المعطلة

ــان  ــي حرم ــا يعن ــة، مم ــا معلق ــن اختصاصاته ــة م ــل جمل ــتورية يجع ــة الدس ــاء المحكم ــدم إرس إن ع

ــم. ــن حقوقه ــاع ع ــة للدف ــات الرقابي ــن االآلي ــة م ــى جمل ــل عل ــن التعوي ــن م ــن أو المواطني المتقاضي

ــون  ــتورية قان ــدم دس ــل بع ــم االأص ــام محاك ــن أم ــع المتقاضي ــق دف ــرار ح ــل إق ــب أول، مّث ــن جان فم

ســاري المفعــول، ثــورة فــي مجــال رقابــة دســتورية القوانيــن، لكــن وفــي غيــاب المحكمــة الدســتورية، ال يمكــن 

ــر دســتورية تنتقــص مــن الحقــوق  ــق نصــوص غي ــة تطبي ــي إمكاني ــة، ممــا يعن ــل هــذه الرقاب ــة حــال تفعي بأي

والحريــات بشــكل مســتمر، وهــو مــا يتنافــى مــع مبــادئ دولــة القانــون.

ــي  ــام الداخل ــتورية النظ ــي دس ــّت ف ــة الب ــتورية صالحي ــة الدس ــر المحكم ــس لغي ــر، لي ــب آخ ــن جان م

لمجلــس نــواب الشــعب، واعتبــارا لغيــاب المحكمــة، لــم يُعــرض النظــام الداخلــي علــى رقابــة الدســتورية، وقد 

تضمــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب أحكامــا غيــر دســتورية نذكــر منهــا الفصــل 144 والمتعلــق 

بمنــح الثقــة فــي حالــة تحويــر حكومــي. ونعلــم أن التحويــر الحكومــي االأخيــر ســنة 2021، كان وراء خلــق أزمــة 

سياســية، دفعــت رئيــس الجمهوريــة إلــى التصريــح بأنــه غيــر ملــزم بالنظــام الداخلــي للبرلمــان.

علــى مســتوى آخــر، إن غيــاب المحكمــة الدســتورية، يجعــل مــن غيــر الممكــن اليــوم تعديــل الدســتور 

ــي  ــر دســتورية ف ــى طــرق غي ــع إل ــد تدف ــل، ق ــة الدســتور للتعدي ــع قابلي ــخ أن من ــن التاري ــد بّي التونســي، وق

التغييــر، وهــو مــا قــد يكــون مدخــال لخــرق الشــرعية الدســتورية، واالنــزالق إلــى تقويــض البنــاء الدســتوري.

ساســي 
أ

30 - قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2017/8 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2017 المتعلــق بمشــروع القانــون اال

داري. عــدد 2015/49 المتعلــق بالمصالحــة فــي المجــال االإ

31 - قــرار مــن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشاريـــع القوانيــن عــدد 1 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 2 جــوان 2021 يتعلــق بتنقيــح القانــون 

االأساســي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية.
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وتمثــل المحكمــة الدســتورية أداة لضمــان االســتقرار الدســتوري، وحــّل مختلــف االأزمــات أو الطــوارئ مــن 

شــغور فــي الرئاســة، أو تطبيــق لحالــة التدابيــر االســتثنائية التــي جــاء بهــا الفصــل 80 مــن الدســتور، أو البــّت 

فــي إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوريــة، أو البــّت فــي نزاعــات االختصــاص بيــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة. 

ويعنــي غيابهــا اليــوم غيــاب جهــاز التــوازن واالســتقرار ضمــن المنظومــة القواعديــة.
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ــة، وهــو المرجــع فــي تحديــد القواعــد  يمثــل الدســتور القاعــدة االأســمى ضمــن هــرم القواعــد القانونّي

ــط منظومــة القواعــد وتراتبهــا. ــم المؤّسســات السياســّية، وضب ــات، وتنظي المتعّلقــة بالحقــوق والحري

واعتبــارا إلــى أن دســتور 2014 قــد قــام علــى القطــع مــع المنظومــة الســابقة، فــإن هــذا يقتضــي مراجعــة 

المنظومــة التشــريعّية الســابقة للدســتور والتــي ال تتــالءم فــي جــزء منهــا، ال مــع مبادئــه وال مــع مؤّسســاته، 

وقــد كان العمــل علــى الجانــب القواعــدي Normatif الســتكمال المنظومــة القانونيــة الموافقــة للدســتور، إحــدى 

المهــام التــي كان علــى الســلطة التشــريعية تحقيقهــا.

ولئــن كان وضــع دســتور جديــد ال يعنــي بالضــرورة تغييــر كامــل المنظومــة التشــريعية فــي الدولــة، فــإن 

ــم تعــد تتــالءم وأحــكام  ــي ل ــة الت ــب مــن النصــوص التشــريعّية والترتيبّي ــر جان ــل أحكامــه يقتضــي تغيي تنزي

الدســتور ومبادئــه. ولئــن تــّم خــالل الســنوات التــي تلــت ختــم دســتور 27 جانفــي 2014، )مــن شــهر جانفــي 

2015 إلــى جــوان 2021( إصــدار 410 نــّص تشــريعي، فــإن نســق التشــريع كان متفاوتــا، وكانــت أغلــب النصــوص 

تتعلــق بجوانــب ماليــة، ســواء عبــر الموافقــة علــى اتفاقيــة قــروض، أو الموافقــة علــى االنضمــام إلــى معاهــدة 

إلــخ...

إشكاالت المنظومة القواعديّة باالرتباط بتنزيل 

أحكام دستور 2014

الفصل 2
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السنة
عدد 

القوانين
القوانين المتعلقة 

بالجوانب المالية والدولية
النصوص المتعلقة 

بتنزيل أحكام الدستور
نصوص 
أخرى، 

20155339104

20167856157

20176645192

20185639143

20197862151

2020464141

سداسي 
2021

7 من ضمنها 6 قوانين 3322
مصادقة على مراسيم

4

4103048422المجموع

نتــاج التشــريعي لــم يحــّل مشــكلة تنزيــل أحــكام الدســتور بشــكل كامــل، ممــا يطــرح  والحصيلــة أن االإ

مســألة تناســق المنظومــة التشــريعّية مــع أحــكام الدســتور، ويمكــن أن نحّلــل مــا تــّم إلــى اليــوم عبــر عــرض 

القوانيــن التــي تّمــت المصادقــة عليهــا )مبحــث 1(، والقوانيــن التــي لــم يتــم إلــى االآن إصدارهــا )مبحــث 2(.

بالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ســبع ســنوات علــى صــدور دســتور 2014، إال أن أحكامــه لــم تعــرف إلــى 

َســة الأغلــب االآجــال التــي حددها الدســتور  ضافــة إلــى خــرق الســلط المؤسَّ اليــوم تطبيقــا كامــال وأمينــا لهــا، فباالإ

لتنزيــل بعــض المؤسســات، لــم يتــّم اســتكمال المنظومــة القانونيــة )فقــرة 1( مــن جهــة، وهــو مــا يدفــع إلــى 

بلــورة جملــة مــن التوصيــات الســتكمال هــذه المنظومــة )فقــرة 2(.

الفقرة )1( عدم استكمال المنظومة القانونية

تّمــت منــذ ســنة 2014 مصادقــة المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى مجموعــة مــن القوانيــن التــي تعتبــر 

ــة لتنزيــل أحــكام دســتور 2014. ولئــن كان مــن المفــروض أن تســاهم هــذه النصــوص الجديــدة فــي  ضروريّ

 عدم اكتمال تنزيل أحكام دستور 2014
المبحث 

1
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تدعيــم البنــاء التشــريعي بشــكل مطابــق للدســتور، فــإن هــذا لــم يكــن حــال كّل القوانيــن الجديــدة، ففــي حيــن 

تّمــت المصادقــة علــى قوانيــن ال تطــرح إشــكاال فيمــا يتعلــق بانســجامها ضمــن المنظومــة القواعديــة الجديــدة 

)أ(، تطــرح قوانيــن أخــرى مشــاكل تتعلــق إمــا بمــدى دســتوريتها أو بتنازعهــا مــع نصــوص قانونيــة أخــرى ســارية 

المفعــول )ب( فــي حيــن كان مــن المفــروض ســّن جملــة مــن النصــوص لكــن بــم يتــّم إلــى االآن إصدارهــا )ج(.

أ/ القوانين التي ال تطرح إشكاال ضمن المنظومة القواعدية الجديدة

ــي  ــس الوطن ــدة المجل ــي 2014، ولي ــتور 27 جانف ــم دس ــد خت ــريعّية بع ــوص التش ــى النص ــت أول كان

الـــتأسيسي. وقــد غلبــت علــى هــذه القوانيــن الصبغــة الوقتيــة، فقــد صــدر قانونــان أساســيان حــول التنظيــم 

المؤقــت للســلط وتحديــدا حــول عالقــة المجلــس التأسيســي بالحكومــة وهما القانـــــون االأساســي عدد 3 لسنــــة 

2014 مــؤرخ فــي 3 فيفــري 2014 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام أحــكام الفصــل 19 مــن القانــون التأسيســي عــدد 6 

ــون  ــة، و القانـــ ــلط العمومي ــت للس ــم المؤق ــق بالتنظي ــمبر 2011 والمتعل ــي 16 ديس ــؤرخ ف ــنة 2011 الم لس

االأساســي عــدد 4 لسنــــة 2014 مــؤّرخ فــي 5 فيفــري 2014 يتعلــق بنفــس الموضــوع وهــو تنقيــح وإتمــام بعــض 

أحــكام القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 والمتعلــق بالتنظيــم المؤقــت 

للســلط العموميــة.

ــة  ــق بالهيئ ــل 2014 يتعل ــي 18 أفري ــؤرخ ف ــون االأساســي عــدد 14 لســنة 2014 م ــّم اصــدار القان ــّم ت ث

ــي  ــن ف ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــألة رقاب ــّل مس ــك لح ــن، وذل ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب الوقتي

ــتورية. ــة الدس ــاء المحكم ــار إرس انتظ

نتقاليــة علــى نصّيــن تشــريعيين همــا القانـــــون االأساســي  وصــادق المجلــس فــي إطــار مســار العدالــة االإ

عــدد 17 لسنــــة 2014 مــؤّرخ فــي 12 جــوان 2014 يتعلــق بأحــكام مّتصلــة بالعدالــة االنتقاليــة وبقضايــا مرتبطــة 

بالفتــرة الممتــدة بيــن 17 ديســمبر 2010 و28 فيفــري 2011، والقانـــــون عــدد 28 لسنــــة 2014 مــؤرخ فــي 19 

جــوان 2014 يتعلــق بتســوية وضعيــة العســكريين المتضرريــن فــي قضّيــة بّراكــة الســاحل.

طــار القانونــي الأّول انتخابــات تشــريعية ورئاســية علــى أســاس دســتور 2014،  وتــّم فــي ســياق إعــداد االإ

اصــدار ثالثــة نصــوص تشــريعية هــي القانــون االأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 يتعلــق 

ــات مــن  ــي مــن طــرف جمعي ــون االنتخاب ــرح هــذا القان ــّم إعــداد مســّودة مقت ــات واالســتفتاء وقــد ت باالنتخاب

المجتمــع المدنــي، وتــّم تبنــي المقتــرح مــن مجموعــة مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي، والقانــون عــدد 

ــات تشــريعية ورئاســية بعــد  ــد أول انتخاب ــد مواعي ــق بتحدي ــة 2014 يتعل 36 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 8 جويلي

ــح  ــق بمن ــر 2014 يتعل ــي 14 أكتوب ــؤرخ ف ــون عــدد 58 لســنة 2014 م ــرا القان ــى الدســتور. وأخي ــة عل المصادق

عطلــة اســتثنائية لالأعــوان العمومييــن المترشــحين النتخابــات مجلــس نــواب الشــعب واالنتخابــات الرئاســية.

ومــع انتخــاب مجلــس نــواب الشــعب فــي انتخابــات 26 أكتوبــر 2014، وهــي انتخابــات تّمــت باحتــرام 

االأجــل الدســتوري الــذي وضعــه الفصــل 148 مــن الدســتور، صــادق المجلــس علــى مجموعــة مــن النصــوص 



40
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

ــب  ــدرت أغل ــن ص ــد. ولئ ــتور الجدي ــكام الدس ــا الأح ــي موافق ــريع التونس ــل التش ــة لجع ــر ضروريّ ــي تعتب الت

النصــوص بعــد تجــاوز االآجــال الدســتورية التــي جــاءت فــي الفصــل 148 مــن دســتور 27 جانفــي 2014، فإنهــا 

طــار التشــريعي. قّلصــت مــن الهــّوة الموجــودة بيــن أحــكام الدســتور، واالإ

رســاء المؤّسســات الدســتوريّة، فصادق  وقــد قــام مجلــس نــواب الشــعب، باتخــاذ جملــة مــن النصــوص الإ

ــة الدســتورية32،  ــق بالمحكم ــي 3 ديســمبر 2015 يتعل ــؤرخ ف ــدد 50 لســنة 2015 م ــون االأساســي ع ــى القان عل

وعلــى القانــون االأساســي المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 يتعلــق بالمجلــس االأعلــى للقضــاء33. الــذي تــّم تنقيحــه 

بمقتضــى القانـــون االأساســي عــدد 19 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 18 أفريــل 2017، ولئــن تــّم تنظيــم انتخابــات 

المجلــس االأعلــى للقضــاء، فــي ظــروف ســمحت بانتخابــات نزيهــة وديمقراطيــة مــع مشــاركة مكثفــة للقضــاة، 

ــال  ــرام االآج ــاء باحت ــى للقض ــس أعل ــاد أول مجل ــت دون انعق ــي حال ــم القضائ ــل الجس ــكاالت داخ ــإن إش ف

ــة34.  القانوني

وصـادق مجلـس نـواب الشـعب خـالل نفـس الفتـرة النيابيـة علـى القانـون االأساسـي المتعلـق بالحـق فـي 

ساسـي المتعّلـق بهيئـة الحوكمـة الرشـيدة ومكافحـة الفسـاد36، وعلـى 
أ

النفـاذ إلـى المعلومـة35، وعلـى القانـون اال

ساسـي عدد 29 
أ

نسـان37 وعلـى مجلـة الجماعـات المحلّية بالقانـون اال القانـون االأساسـي التعلـق بهيئـة حقـوق االإ

لسـنة 2018 مـؤرخ فـي 9 مـاي 2018. وقـد تـّم اتخـاذ مختلـف هـذه النصوص بتجـاوز كبيـر لالآجال الدسـتورية، 

رسـاء مختلف المؤسسـات. ممـا يجعـل البرلمـان مسـؤوال إلـى حـّد كبيـر عـن عدم احتـرام هـذه االآجـال الإ

وكان آخــر نــّص تشــريعي صــادق عليــه البرلمــان لتنزيــل المؤسســات الدســتورية هــو القانــون االأساســي 

عــدد 60 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 9 جويليــة 2019 يتعلــق بهيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق االأجيــال القادمــة.

ويجـدر التذكيـر إلـى أن آخـر نـص أصـدره مجلس نـواب الشـعب خـالل الفتـرة النيابيـة 2019-2014، كان 

القانـون االأساسـي عـدد 76 لسـنة 2019 مـؤرخ فـي 30 أوت 2019 يتعلـق بتنقيـح وإتمـام القانون االأساسـي عدد 

16 لسـنة 2014 المـؤرخ فـي 26 مـاي 2014 المتعلـق باالنتخابـات واالسـتفتاء. وهـو قانـون جـاء لحـّل إشـكال 

عـدم تطابـق القانـون االنتخابـي الصـادر فـي 26 مـاي 2014 الأحـكام الدسـتور وتحديـدا الفصـل 84 منـه الـذي 

ينـص علـى أنـه »إذا تجـاوز الشـغور الوقتـي مـدة السـتين يومـا، أو في حالـة تقديم رئيـس الجمهورية اسـتقالته 

كتابـة إلـى رئيـس المحكمـة الدسـتورية، أو فـي حالـة الوفـاة، أو العجـز الدائـم، أو الأي سـبب آخـر مـن أسـباب 

الشـغور النهائـي، تجتمـع المحكمـة الدسـتورية فورا، وتقّر الشـغور النهائـي، وتبّلغ ذلك إلى رئيـس مجلس نواب 

ساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015، يتعلق بالمحكمة الدستورية.
أ

32 - القانون اال

على للقضاء.
أ

ساسي عدد 34 لسنة 2016 مِؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس اال
أ

33 - القانون اال

ساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ 
أ

34 - قانـــون أساســي عــدد 19 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 18 أفريــل 2017 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون اال

فــي 28 أفريــل 2016 المتعّلــق بالمجلــس االأعلــى للقضــاء.

35 - قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

36 - قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعّلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

نسان. 37 - قانون أساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق االإ
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الشـعب الـذي يتولـى فـورا مهـام رئيـس الجمهوريـة بصفـة مؤقتـة الأجـل أدنـاه خمسـة وأربعـون يومـا وأقصـاه 

تسـعون يومـا.« والحـال أن االآجـال المنصـوص عليهـا بالقانـون االنتخابـي كمـا تـّم تعديلـه سـنة 2017، تجعـل 

مـن المسـتحيل احتـرام أجـل التسـعين يومـا. وبالرغـم مـن أن الهيئـة العليـا لالنتخابـات قامت منذ شـهر جانفي 

مـكان اعتماده  شـكال الدسـتوري مـع اقتراحهـا لحـّل كان باالإ 2017 بإشـعار رئيـس مجلـس النـواب رسـميا بهـذا االإ

فـي تعديـل القانـون االنتخابـي بتاريـخ 14 فيفـري 2017، لكـن لـم تعـط المسـألة آنـذاك االأهميـة الالزمـة. وكان 

إصـدار القانـون يـوم 30 أوت 2019، قبـل أسـبوعين مـن الـدورة االأولـى لالنتخابـات الرئاسـية. وهو مـا ال يتوافق 

مـع المعاييـر الدوليـة فـي هـذا المجال. وقد سـبق إصدار هذا القانـون نقاش آخر حـول وجاهة تعديـل القانون 

االنتخابـي قبـل أشـهر مـن موعـد االنتخابـات الدوريـة، فقـد تـّم تقديـم مشـروع قانون أساسـي عـدد 63/2018 

متعلـق بتنقيـح القانـون االأساسـي عدد 16 لسـنة 2014 مـؤرخ في 26 مـاي 2014 متعلق باالنتخابات واالسـتفتاء، 

مكانيـة الحصول على مقعد في التشـريعية، ثم  وقـد كان المشـروع فـي البدايـة يتعلـق بإدخال عتبـة 5 بالمائة، الإ

أضيـف إلـى مشـروع القانـون تعديـل يتعلـق بحـذف إقصـاء مـن تولـى مسـؤولية صلـب التجمـع من تولـي مهمة 

بمكتـب االقتـراع وهـو إقصـاء منصـوص عليـه في الفصـل 121 فقـرة أخيرة مـن القانـون االنتخابي. وأخيـرا، تّمت 

إضافـة تعديـالت هامـة تهـدف إلـى التضييـق مـن شـروط الترشـح، وذلـك باعتماد عتبـة %3 تحـرم القائمـة التي 

تحصـل علـى أقـّل منهـا مـن التمثيل فـي البرلمـان، ورفض »الترشـح لالنتخابات التشـريعية لكل شـخص أو قائمة 

تبّيـن للهيئـة قيامه او اسـتفادته خالل االثني عشـر شـهرا التي تسـبق االنتخابـات بأعمال تمنعهـا الفصول 18و 19 

و20 مـن المرسـوم عـدد 87 لسـنة 2011 المـؤرخ فـي 24 سـبتمبر 2011 المتعلـق بتنظيـم االأحـزاب السياسـية«، 

وتقـّرر الهيئـة إلغـاء نتائـج الفائزيـن في االنتخابات التشـريعية اذا ثبت لها عـدم احترامهم الأحـكام هذا الفصل.

ــا قيامــه  ــت لديه ــح كّل مــن يثب ــة ترّش ــه »ترفــض الهيئ ــى أن ــون عل ــّص مشــروع القان ــب آخــر، ن مــن جان

ــرر بخطــاب:  ــح ومتك بشــكل صري

ال يحتــرم النظــام الديمقراطــي ومبــادئ الدســتور والتــداول الســلمي علــى الســلطة أو يهــدد النظــام  	

الجمهــوري ودعائــم دولــة القانــون.

أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين  	

أو يمّجد ممارسات انتهاك حقوق االنسان. 	

أخيرا أضاف القانون وثائق جديدة لتقديم ملف الترشح: 	

بطاقــة عــدد 3 خاليــة مــن الســوابق العدليــة فــي الجرائــم القصديــة، او وصــل االســتالم علــى ان  	

تتولــى الهيئــة فــي هــذه الحالــة التثبــت مــن خلوهــا مــن الســوابق.

ــا بالفصــول 12  	 ــي االآجــال المنصــوص عليه ــح، ف ــح بالمكاســب والمصال ــام بالتصري ــد القي ــا يفي م

ــب  ــح بالمكاس ــق بالتصري ــي 1 أوت 2018 المتعل ــؤرخ ف ــنة 2018 م ــدد 46 لس ــون ع ــن القان و50 م

ــن  ــخاص الخاضعي ــبة لالأش ــح بالنس ــارب المصال ــروع وتض ــر المش ــراء غي ــة االث ــح وبمكافح والمصال

ــون. ــن نفــس القان ــق احــكام الفصــل 5 م ــح وف ــح بالمكاســب والمصال لواجــب التصري
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ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 	

وقــد صــادق مجلــس نــواب الشــعب يــوم 18 جــوان 2019 علــى مشــروع القانــون، فقامــت مجموعــة مــن 

النــواب بالطعــن فــي دســتوريته أمــام الهيئــة الوقتيــة لرقابــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، التــي اتخــذت قرارهــا 

بتاريــخ 8 جويليــة 2019، لكــن لــم يتــّم نشــر قــرار الهيئــة الوقتيــة بالرائــد الرســمي. وكان مــن المفــروض طبقــا 

للفصــل 81 مــن الدســتور ختــم القانــون ونشــره مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، فــي االأجــل المحــدد بالفصــل 

81 مــن الدســتور )تســعة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار الدســتورية(، أو رّده للبرلمــان للتــداول ثانيــة، أو عرضــه 

علــى االســتفتاء الشــعبي وفــق أحــكام الفصــل 82 مــن الدســتور. لكــن رئيــس الجمهوريــة وســط تجاذبــات كبيــرة 

حــول القانــون لــم يعّبــر رســميا عــن أي خيــار، وهــو مــا يعــّد فعليــا رفــض ختــم القانــون.

شــارة إلــى الخــرق الجســيم الأحــكام  وقــد طرحــت مســألة صّحــة هــذا التصــرّف، ودفعــت البعــض إلــى االإ

الدســتور. لكــن مــا يجــب التأكيــد عليــه هــو أن اصــالح القانــون االنتخابــي مــن المفــروض أن يتــّم الشــروع فيــه 

 ،)la période postélectorale مباشــرة إثــر نهايــة المســار االنتخابــي، أي مــا يســمى )فتــرة مــا بعــد االنتخابــات

شــارة إلــى أن االأمــر  خاصــة أنــه يُنصــح بعــدم تعديــل القوانيــن االنتخابيــة مباشــرة قبــل االنتخابــات. وتجــدر االإ

ــة  ــة االنتخابي ــة بالحمل ــة المتعلق ــن النصــوص الترتيبي ــة م ــل إن جمل ــي، ب ــون االنتخاب ــد القان ــف عن ــم يتوق ل

وبتمويلهــا صــدرت بيــن يومــي 21 و22 أوت 2019 38 .

علــى مســتوى آخــر، صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى جملــة مــن نصــوص متعلقــة بضمــان الحقــوق 

ــذه  ــل ه ــان، وتتمث نس ــوق االإ ــة لحق ــة الوطني ــم المنظوم ــي تدعي ــاهم ف ــا س ــو م ــية، وه ــات االأساس والحري

النصــوص فــي القانــون عــدد 5 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام 

مجلــة االإجــراءات الجزائيــة، والــذي طــّور خاصــة قواعــد االحتفــاظ بــذوي الشــبهة والضمانــات الممنوحــة لهــم 

ــؤّرخ  ــنة 2016 م ــدد 22 لس ــي ع ــون االأساس ــى القان ــة عل ــت المصادق ــتور. وتّم ــكام الدس ــع أح ــق م ــا يتواف بم

ــة  ــا بالمقارن ــّص متقدم ــذا الن ــر ه ــة39، ويعتب ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــّق ف ــق بالح ــارس 2016 يتعل ــي 24 م ف

ــي  يجاب ــز االإ ــم التميي ــة بتدعي عاق ــخاص ذوي االإ ــوق االأش ــم حق ــّم تدعي ــة. وت ــي المنطق ــريعات ف ــع التش م

نفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة وســقف  38 - أمــر حكومــي عــدد 755 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 22 أوت 2019 يتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي لالإ

التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءاتــه بالنســبة إلــى االنتخابــات التشــريعية لســنة 2019.

نفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة وســقف  أمــر حكومــي عــدد 754 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 22 أوت 2019 يتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي لالإ

ــه بالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية لســنة 2019. التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءات

قــرار الهيئــة العليــا المســتقّلة لالنتخابــات عــدد 22 لســنة 2019 مــؤّرخ فــي 22 أوت 2019 يتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة االنتخابيــة 

وحملــة االســتفتاء وإجراءاتهــا.

ــا المســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري مــؤرخ فــي 21 أوت 2019  ــة العلي ــات والهيئ ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــن الهيئ ــرار مشــترك بي ق

عــالم واالتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتها. يتعّلــق بضبــط القواعــد الخاّصــة بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة الرئاســية والتشــريعية بوســائل االإ

39 - قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
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طــار القانونــي لالنتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة41. وتــّم تنقيــح القانــــون  النتدابهــم40، وتــّم اصــالح االإ

لغــاء احــدى مظاهــر عــدم المســاواة بيــن الرجــل  االأساســي المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر، وذلــك الإ

والمــرأة فــي عالقتهمــا باالأبنــاء42، وإحــداث مجلــس وطنــي للتونســّيين المقيميــن بالخــارج وبضبــط مشــموالته 

ــم  ــّم تدعي ــم43. وت ــى مصالحه ــهر عل ــاكل تس ــي هي ــم ف ــم تمثيلّيته ــك لتدعي ــييره وذل ــرق تس ــه وط وتركيبت

ــة عبــر جملــة مــن النصــوص منهــا القانــون االأساســي  ــة واالجتماعّي التشــريعات المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديّ

ــة  ــة لتكريــس إجباري ــر الخصوصّي ــق بالتدابي ــون المتعل ــق بإحــداث برنامــج االأمــان االجتماعــي44، والقان المتعل

االلتحــاق بالتكويــن المهنــي االأساســي45، كمــا تّمــت مراجعــة قانــون المخــدرات، حتــى ال تكــون عقوبــة جريمــة 

ــة للحــّط مراعــاة لظــروف التخفيــف46. ــر قابل االســتهالك غي

شــارة إلــى أن التشــريع التونســي تمّيــز بجملــة مــن النصــوص التــي اعتمــدت أهــّم القواعــد  وال بــّد مــن االإ

ــع االتجــار باالأشــخاص  ــق بمن ــون أساســي يتعل ــّم ســّن قان نســان، فت ــوق االإ ــة بالنســبة لحق ــر الدولّي والمعايي

بــالغ عــن الفســاد وحمايــة المبّلغين48، وقانـــون أساســي عدد 50 لســنة  ومكافحتــه47، وقانـــون أساســي يتعلــق باالإ

ــون  ــرا قان ــز العنصــري49، أخي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــق بالقضــاء عل ــر 2018 يتعل ــي 23 أكتوب ــؤرخ ف 2018 م

أساســي يتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــّد المــرأة50. ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الســياق إلغــاء وزيــر العــدل 

العمــل فــي شــهر ســبتمبر 2017 بالمنشــور المــؤرخ فــي 5 نوفمبــر 1973، والــذي كان يحّجــر زواج التونســّيات 

المســلمات مــن غيــر المســلمين وعّوضــه بمنشــور جديــد ال يتضمــن هــذا التحجيــر.

ــا  ــي جــاء به ــادئ الت ــق المب ــة بتطبي ــة مــن النصــوص المتعلق ــى إصــدار جمل شــارة إل مــن الضــروري االإ

الدســتور والتــي ترتبــط بالحوكمــة ومكافحــة الجريمــة المنظمــة، فتّمــت المصادقــة علــى القانــون االأساســي عــدد 

رهــاب ومنــع غســل االأمــوال. وتــّم تنقيحــه بمقتضى  26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 أوت 2015 يتعّلــق بمكافحــة االإ

القانــون االأساســي عــدد 9 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019. وتّمــت المصادقــة ســنة 2015 علــى قانــون 

40 - قانــون عــدد 41 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 مــاي 2016 يتعلــق بتنقيــح القانــون التوجيهــي عــدد 83 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 15 أوت 

عاقــة وحمايتهــم. 2005 المتعلــق بالنهــوض باالأشــخاص ذوي االإ

41 - قانون عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعّلق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية.

42 - قانــــون أساســي عــدد 46 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 23 نوفمبــر 2015 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 

14 مــاي 1975

43 - قانــون عــدد 68 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 3 أوت 2016 يتعلــق بإحــداث مجلــس وطنــي للتونســيين المقيميــن بالخــارج وبضبــط مشــموالته 

وتركيبتــه وطــرق تســييره.

مان االجتماعي.
أ

44 - قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج اال

ــي  ــن المهن ــاق بالتكوي ــة االلتح ــس إجباري ــة لتكري ــر خصوصي ــق بتدابي ــارس 2017 يتعل ــي 13 م ــؤرخ ف ــنة 2017 م ــدد 13 لس ــون ع 45 - قان

ــي. االأساس

46 - قانــون عــدد 39 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 8 مــاي 2017 يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 52 لســنة 1992 المــؤرخ فــي 18 مــاي 1992 المتعلــق 

بالمخدرات

شخاص ومكافحته.
أ

47 - قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع االتجار باال

بالغ عن الفساد وحماية المبلغين. 48 - قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق باالإ

49 - قانـون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

50 - قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
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يتعلــق بعقــود الّشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص51، وعلــى قانــون يتعلــق بإتمــام القانــون عــدد 

87 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 1983 المتعلــق بحمايــة االأراضــي الفالحيــة52، وعلــى قانـــون عــدد 71 

لســنة 2016 مــؤرخ فــي 30 ســبتمبر 2016 يتعلــق بقانــون االســتثمار53، وعلــى قانــون يتعّلــق بالقطــب القضائــي 

جــراءات الجماعّيــة55، وبالبنــوك والمؤسســات المالّيــة56، وتــّم بمقتضــى القانــون عــدد  االقتصــادي والمالــي54. واالإ

67 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 15 أوت 2016 إتمــام وتنقيــح القانــون عــدد 87 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 11 نوفمبــر 

ــة االأراضــي الفالحيــة57. وقــام البرلمــان بالمصادقــة علــى المخطــط التنمــوي، 58)-2016 1983 المتعلــق بحماي

ــروع  ــر المش ــراء غي ث ــة االإ ــح وبمكافح ــب والمصال ــح بالمكاس ــق بالتصري ــون المتعل ــدار القان ــّم اص 2020(. وت

وتضــارب المصالــح59. 

ــون  ــى القان ــان عل ــادق البرلم ــد ص ــلطات، فق ــن الس ــات بي ــد للعالق ــم الجدي ــّص التنظي ــا يخ ــا فيم أم

المتعلــق بضبــط الوظائــف العليــا طبقــا الأحــكام الفصــل 78 مــن الدســتور وهــي الوظائــف التــي يكــون التعييــن 

فيهــا مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة. والقانــون المتعلــق بضبــط الوظائــف المدنيــة العليــا طبقــا الأحــكام الفصــل 

92 مــن الدســتور، والتــي يختــص رئيــس الحكومــة بالتعييــن فيهــا60. وعلــى القانــون المتعلــق بتنظيــم المصادقــة 
ساســي للبنــك المركــزي التونســي.62

أ
علــى المعاهــدات61 وعلــى القانــون المتعلــق بضبــط النظــام اال

وتــّم تعديــل القانــون االأساســي المتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاءات بمقتضــى القانــون االأساســي عــدد 

7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 حتــى يؤطــر االنتخابــات البلديــة والجهويــة، وأصبــح بالتالــي قانونــا 

شــارة إلــى أن هــذا القانــون  شــامال لمختلــف االنتخابــات الوطنيــة والمحليــة فضــال علــى االســتفتاء. وتجــدر االإ

خــّول الأّول مــرة فــي التاريــخ الدســتوري التونســي، للعســكريين واالأمنييــن التصويــت فــي االنتخابــات المحليــة، 

إضافــة إلــى تدعيــم ترشــح المــرأة عبــر آليــات التناصــف االأفقــي وتعنــي أنــه إضافــة للتناصــف العمــودي الــذي 

ــي  ــم ف ــاوب بينه ــع التن ــن الرجــال والنســاء م ــددا متســاو م ــة مترشــحة يجــب أن تضــّم ع ــي أن كل قائم يعن

51 - قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الّشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ــر 1983  ــي 11 نوفمب ــون عــدد 87 لســنة 1983 المــؤرخ ف ــام القان ــق بإتم ــي 15 أوت 2016 يتعل ــؤرخ ف ــون عــدد 67 لســنة 2016 م 52 - قان

ــة. ــة االأراضــي الفالحي ــق بحماي المتعل

53 - قانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون االستثمار.

54 - قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعّلق بالقطب القضائي االقتصادي والمالي.

جراءات الجماعية. 55 - قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعّلق باالإ

56 - قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

ــر 1983  ــي 11 نوفمب ــون عــدد 87 لســنة 1983 المــؤرخ ف ــام القان ــق بإتم ــي 15 أوت 2016 يتعل ــؤرخ ف ــون عــدد 67 لســنة 2016 م 57 - قان

ــة. ــة االأراضــي الفالحي ــق بحماي المتعل

58 - قانون عدد 28 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي )2016-2020(

ثــراء غيــر المشــروع وتضــارب  59 - قانــون عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 1 أوت 2018 يتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة االإ

المصالح.

حــكام الفصــل 78 مــن الدســتور. قانــون 
أ

60 - القانــون عــدد 32 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 17 أوت 2015 يتعلــق بضبــط الوظائــف العليــا طبقــا ال

عــدد 33 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 17 أوت 2015 يتعلــق بضبــط الوظائــف المدنيــة العليــا طبقــا الأحــكام الفصــل 92 مــن الدســتور.

61 - القانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

ساسي للبنك المركزي التونسي.
أ

62 - على القانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام اال
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الترتيــب، يجــب علــى كل حــزب أو ائتــالف انتخابــي قــدم أكثــر مــن قائمــة أن يحــرص علــى التناصــف فــي تــرأس 

القائمــات بيــن الرجــال والنســاء. 

أخيــرا تّمــت المصادقــة علــى القانــون االأساســي لمحكمــة المحاســبات يــوم 16 أفريــل 2019، حتــى يالئــم 

التشــريع أحــكام الفصــل 117 مــن الدســتور، وحتــى تشــمل الرقابــة مختلــف الجوانــب التــي لــم يكــن القانــون 

يخــّول للمحكمــة مراقبتهــا.

وقــد صــادق البرلمــان علــى جملــة مــن النصــوص االأخــرى ســيتّم التعــرّض إليهــا ضمــن تركيــز المنظومــة 

المؤّسســاتية، لكــن ال يجــب أن يخفــي هــذا النقــص الــذي ال يــزال يمّيــز المنظومــة التشــريعية، إذ لــم يتــّم ســّن 

نصــوص تشــريعّية تحّتمهــا أحــكام دســتور 2014، إضافــة إلــى قوانيــن تمــت المصادقــة عليهــا واصدارهــا لكنهــا 

تثيــر إشــكاالت حــول مــدى دســتوريتها.

ب/ القوانين التي تطرح إشكاال ضمن المنظومة القواعدية

شــكاالت داخــل المنظومــة القواعديــة  صــادق البرلمــان علــى جملــة مــن القوانيــن التــي تطــرح بعــض االإ

ــع  ــا م ــن، أو تنازعه ــا بمــدى دســتورية هــذه القواني شــكاالت إم ــق هــذه االإ ــي أرســاها دســتور 2014. وتتعل الت

قوانيــن جديــدة تــّم التصويــت عليهــا مــن طــرف نفــس البرلمــان.

ــتوريتها،  ــدم دس ــألة ع ــارت مس ــي أث ــان والت ــا البرلم ــادق عليه ــوص ص ــة نص ــى ثالث ــير إل ــن أن نش يمك

ــدى  ــول م ــّك ح ــإن الش ــن، ف ــتوريّة القواني ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــة الهيئ ــى رقاب ــا عل ــن عرضه ــم م وبالرغ

دســتوريتها بقــي قائمــا. فقــد تــم اصــدار القانــون االأساســي عــدد 62 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 24 أكتوبــر 2017 

داري، بالرغــم مــن الطعــن فــي دســتوريّته مــن طــرف مجموعــة مــن النــواب  يتعلــق بالمصالحــة فــي المجــال االإ

فــإن الهيئــة تحفظــت بشــأنه وأحجمــت عــن بســط رقابتهــا وإبــداء رأيهــا بخصــوص أحــكام المشــروع المذكــور 

صــدار قــرار  بتعلــة عــدم توفــر االأغلبيــة المطلوبــة داخــل الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن الإ

بشــأن الطعــن فــي دســتوريته، فقــّررت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن إحالــة المشــروع 

ــة المطلقــة التخــاذ قــرار فــي الغــرض. وهــذا يعنــي أن  إلــى رئيــس الجمهوريــة وذلــك لعــدم حصــول االأغلبّي

نصــف أعضــاء الهيئــة قــد يــرون بــأن القانــون غيــر دســتوري.

ويــرى عديــد المختصيــن أن شــبهة عــدم الدســتورية ترتبــط ببعــض النصــوص التــي صــدرت والتــي تــّم 

عرضهــا علــى الهيئــة الوقتيــة لرقابــة دســتورية القوانيــن وأقــرّت االأخيــرة بدســتورية االأحــكام المطعــون فيهــا، 

ــات  ــى عــدد مــن الحقــوق والحري ــود الموظفــة عل ــى القي ــا المعمقــة عل ــر أنهــا أحجمــت عــن بســط رقابته غي

ــكام  ــق باالأح ــي 7 أوت 2018 يتعل ــؤرخ ف ــنة 2018 م ــدد 47 لس ــي ع ــون االأساس ــك القان ــن ذل ــية. وم االأساس

ــر 2018  ــي 29 أكتوب ــؤرخ ف ــدد 52 لســنة 2018 م ــون ع ــات الدســتورية المســتقلة. والقان ــن الهيئ المشــتركة بي

ــات نظــرا الإخضاعهــا  ــة الجمعي ــق مــن حري ــذي مــن شــأنه أن يضي ــي للمؤسســات، وال ــق بالســجل الوطن يتعل
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ــق بإجــراءات التســجيل. خاصــة أن  ــا يتعل ــة فيم ــا المؤسســات االقتصادي ــي تخضــع إليه ــات الت لنفــس الواجب

الهيئــة الوقتيــة لدســتورية القوانيــن لئــن أشــارت إلــى الفصــل 49 مــن الدســتور، إال أنهــا لــم تطبــق »اختبــار 

التناســب« le test de la proportionnalité والــذي يقــوم علــى معرفــة مــدى ضــرورة االإجــراء أو التدابيــر التــي 

تــم اتخاذهــا لتقييــد الحــق، ومــدى تالؤمــه، وأخيــرا مــدى تناســبه مــع الغــرض المرجــو حمايتــه.

شــكاالت ســواء فيمــا يتعلــق  وجديــر بالذكــر أن بعــض النصــوص التــي تــّم إصدارهــا تطــرح جملــة مــن االإ

بدخولهــا حيــز التنفيــذ أو فــي تضاربهــا مــع قوانيــن جديــدة.

شــكال المتعلــق بدخــول بعــض القوانيــن حيــز التنفيــذ، يمكــن ذكــر القانــون االأساســي عــدد  فبالنســبة لالإ

ــتقلة،  ــتورية المس ــات الدس ــن الهيئ ــتركة بي ــكام المش ــق باالأح ــي 7 أوت 2018 يتعل ــؤرخ ف ــنة 2018 م 47 لس

والــذي نــّص فــي فصلــه 34 »إلــى حيــن صــدور أو تنقيــح القوانيــن االأساســية الخاصــة بــكل هيئــة دســتورية 

ــي أن  ــا يعن ــة«، وهــو م ــات القائم ــة بالهيئ ــل المتعلق ــا العم ــب الجــاري به ــن والتراتي ــق القواني مســتقّلة تنطب

تطبيــق القانــون معّلــق علــى تحقــق أحــد الشــرطين، وهمــا صــدور أو تنقيــح القوانيــن االأساســية الخاصــة بــكل 

هيئــة. وقــد قــّدم الفصــل بهــذا حــال لتنــازع القوانيــن فــي الزمــان، إذ أن القوانيــن الســابقة لصــدور القانــون 

االأساســي المتعلــق باالأحــكام المشــتركة، ســتبقى ســارية رغــم مخالفتهــا لهــذا القانــون االأخيــر، وهــو مــا يجنبنــا 

ــق  ــق التعــارض، وال يخفــى أن النســخ عــن طري ــة نســخ بعــض االأحــكام عــن طري مشــكل البحــث عــن إمكاني

التعــارض هــو مــن قبيــل النســخ الضمنــي للقوانيــن، وهــو يفتقــر عكــس النســخ الصريــح للدقــة والوضــوح. 

واعتبــارا إلــى أن الهيئــة الدســتورية المســتقلة الوحيــدة التــي وقــع إرســاؤها إلــى اليــوم هــي الهيئــة العليــا 

المســتقلة لالنتخابــات والخاضعــة إلــى القانــون االأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2012 

والــذي لــم ينقــح إال ســنة 2013، فــإن قانــون االأحــكام المشــتركة لــم يدخــل حّيــز التنفيــذ رغــم مــرور أكثــر 

مــن ثــالث ســنوات علــى إصــداره.

ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــاء الهيئ ــمية أعض ــت تس ــد تّم ــل، فق ــوح الكام ــس بالوض ــر لي ــدو أن االأم ــن يب لك

ــس  ــق بتســمية أعضــاء بمجل ــري 2019 يتعل ــي 1 فيف ــؤرخ ف ــر رئاســي عــدد 23 لســنة 2019 م ــات بأم لالنتخاب

الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات، وذلــك تطبيقــا الأحــكام الفصــل 6 مــن قانــون االأحــكام المشــتركة. وقــد 

ــر. ــي اطالعــات االأم ــر الفصــل ف ذك

مــن جانــب آخــر، ورغــم أن قانــون االأحــكام المشــتركة لــم يدخــل بعــد حيــز التنفيــذ، فــإن بعــض أحكامه 

ــا  ــدة فيم ــد الجدي ــض القواع ــتركة بع ــكام المش ــون االأح ــّر قان ــد أق ــاة(. فلق ــل )ملغ ــوخة بالتعدي ــر منس تعتب

يتعلــق بإجــراءات المصادقــة علــى ميزانيــة الهيئــات الدســتورية المســتقلة وذلــك فــي الفصــل 18 »يتوّلــى مديــر 

داري إعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة ويصــادق عليــه مجلســها. الجهــاز االإ

ــل  ــي أج ــنوي ف ــا الس ــج عمله ــه ببرنام ــته وترفق ــة لمناقش ــى الحكوم ــا إل ــروع ميزانيته ــة مش ــل الهيئ تحي

ــن كّل ســنة. ــاي م أقصــاه شــهر م
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يبــدي رئيــس الحكومــة رأيــه ويحيلــه إلــى الهيئــة وإلــى اللجنــة المكلفــة بالماليــة بمجلــس نــواب الشــعب 

ــق بعــد، فقــد جــاء  فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه المشــروع«. ورغــم أن هــذا القانــون لــم يطّب

ــة  ــي للميزاني ــون االأساس ــق بالقان ــري 2019 يتعل ــي 13 فيف ــؤرخ ف ــنة 2019 م ــدد 15 لس ــي ع ــون االأساس القان

وخالــف مــا جــاء بــه الفصــل 18، وذلــك فــي فصلــه 44 وذلــك علــى ثــالث مســتويات: تحــال مشــاريع ميزانياتهــا 

إلــى رئيــس الحكومــة قبــل مناقشــتها أمــام اللجــان المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب فــي أجــل أقصــاه موّفــى 

بــداء الــرأي. شــهر أفريــل مــن كل ســنة الإ

يبــدي رئيــس الحكومــة رأيــه ويحيلــه فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ تســلمه للمشــاريع إلــى الهيــكل 

المعنــي وإلــى اللجــان المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب.

تعــرض وتناقــش مشــاريع الميزانيــة أمــام اللجــان المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب وبحضــور ممثــل 

عــن الوزيــر المكلــف بالماليــة فــي أجــل أقصــاه موفــى شــهر جــوان مــن كل ســنة.

ــم  ــة، يت ــة الدول ــن ميزاني ــا م ــند إليه ــي ستس ــادات الت ــغ االعتم ــى مبل ــاق عل ــدم االتف ــورة ع ــي ص وف

التحكيــم أمــام اللجنــة المكلفــة بالماليــة بمجلــس نــواب الشــعب، بحضــور الوزيــر المكلــف بالماليــة والهيــكل 

المعنــي، قصــد تحديــد المبالــغ النهائيــة لالعتمــادات التــي ســتدرج بميزانيــة الدولــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه 

موفــى شــهر جويليــة.

ــر  ــواب الشــعب بحضــور الوزي ــة المختصــة بمجلــس ن ــة مشــروع ميزانيتهــا أمــام اللجن تناقــش كّل هيئ

دراجــه بميزانيــة الدولــة«. المكلــف بالماليــة أو مــن يمثلــه فــي أجــل أقصــاه موّفــى شــهر جويليــة مــن كل ســنة الإ

ــكاالت  ــد إش ــي توّل ــات الت ــذه الوضعي ــل ه ــادي مث ــى تف ــل عل ــرورة العم ــى ض شــارة إل ــن االإ ــّد م ال ب

قانونيــة، تمــّس مــن مبــدأ االأمــن القانونــي وهــو أحــد مبــادئ دولــة القانــون. وكان مــن الســهل تفــادي هــذه 

 la légistique الوضعيــات التــي تتعــارض مــع جــودة التشــريع، بمراعــاة قواعــد علــم التشــريع المــادي

matérielle، فمــن القواعــد الجوهريــة فــي التشــريع مراعــاة التناســق بيــن مشــروع القانــون ومحيطــه القانونــي، 

ــون االأحــكام  ــي جــاء بهــا قان ــول الت ــة للحل ــون االأساســي للميزاني ــال، كان االأجــدر مراعــاة القان وفــي هــذا المث

ــد  ــل تحدي ــات مث ــق بجزئي ــائل تتعل ــذه المس ــت ه ــة إذا كان ــد خاص ــص الجدي ــي الن ــا ف ــتركة، واعتماده المش

اللجنــة البرلمانيــة مــن عدمــه وأجــل شــهر أفريــل أو مــاي وتاريــخ إجــراء عمليــة التحكيــم مــن قبــل لجنــة الماليــة 

والــذي يفتــرض أن يكــون لتاريــخ مناقشــة مشــروع ميزانيــة الهيئــة الدســتورية المســتقلة أمــام إحــدى اللجــان 

ــة.  البرلماني

ج/ النصوص التي لم يتّم اصدارها

يمكــن القــول بــأن هنــاك صنفيــن مــن النصــوص القانونيــة التــي كان مــن المفــروض أن يتــم إصدارهــا 

لحــّل مســألة التناســق والمطابقــة مــع أحــكام الدســتور الجديــد، وتتمثــل هــذه القوانيــن فــي قوانيــن المصادقــة 
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علــى المراســيم التــي تــم اتخاذهــا ســنة 2011 )1(، وقوانيــن ضروريــة لنســخ القوانيــن التــي أصبحــت تتعــارض 

مــع دســتور 2014 )2(، أخيــرا توجــد مجموعــة مــن النصــوص الترتيبيــة التــي أثــر غيابها علــى اســتكمال المنظومة 

القانونيــة لبعــض المؤسســات )3(.

المراسيم التي لم تتّم المصادقة عليها:. 1

تمثــل المراســيم تمديــدا اســتثنائيا للســلطة الترتيبيــة فــي المجــال التشــريعي، وتكــون هــذه المراســيم 

ــن  ــان(. ولئ ــّل البرلم ــان )ح ــام البرلم ــا التئ ــن فيه ــي ال يمك ــاالت الت ــي الح ــريعي أو ف ــض تش ــر تفوي ــا عب إم

تختلــف تســمية واجــراءات هــذه النصــوص ذات الطبيعــة االســتثنائية باختــالف النظــم الدســتورية )مرســوم، 

ــى صاحــب  ــا عل ــن الضــروري عرضه ــه م ــخ...( فإن ــة الضــرورة التشــريعية إل ــر تشــريعي، حال ــون، أم ــر بقان أم

ــد  ــا أو بع ــى اتخاذه ــذي أّدى إل ــرف ال ــال زوال الظ ــا، ح ــة عليه ــّرع، للمصادق ــي أي المش ــاص االأصل االختص

أجــل محــّدد، ويرتّــب القانــون عــادة عــن عــدم عــرض المراســيم علــى مصادقــة البرلمــان بعــد زوال الظــرف 

ســقوط المرســوم la caducité، أي انتهــاء االآثــار بأثــر غيــر رجعــي، لكــن القانــون عــدد 19 لســنة 2020 مــؤرخ 

فــي 12 أفريــل 2020 يتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس الحكومــة فــي إصــدار مراســيم لغــرض مجابهــة تداعيــات 

انتشــار فيــروس كورونــا، نــص فــي فصلــه الثالــث علــى أنــه »فــي صــورة عــدم عــرض هــذه المراســيم مــن قبــل 

الحكومــة فــي االآجــال المنصــوص عليهــا بالفقــرة االأولــى مــن هــذا الفصــل، يتعهــد المجلــس بذلــك تلقائيــا.«، 

ــه الدســتور  ــا نــص علي ــت مــن البرلمــان، عكــس م ــي أن مفعــول المراســيم ال ينتهــي إال بتصوي ــا يعن وهــو م

الفرنســي .للجمهوريــة الخامســة فــي فصلــه 38، وهــو أن المراســيم تعتبــر منقضيــة caduques63، إذا لــم يتــم 

إيــداع مشــروع قانــون المصادقــة قبــل التاريــخ المحــدد فــي قانــون التفويــض.

وتكتســي المراســيم طبيعــة وقتّيــة واســتثنائّية، وهــي وضعّيــة المراســيم التــي تــّم اتخاذهــا فــي تونــس 

ــم  ــق بالتنظي ــارس 2011 متعل ــي 23 م ــؤرخ ف ــنة 2011 م ــدد 14 لس ــوم ع ــى المرس ــة عل ــن المصادق ــى حي إل

ــى إصــدار  ــز االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس إل ــذي مّي ــي ال ــّص القانون المؤقــت للســلط. وقــد أّدى هــذا الن

ــى  ــال عل ــة، فض ــدم الدّق ــوض وع ــومة بالغم ــي موس ــتوى القانون ــى المس ــى عل ــي تبق ــة، والت ــوص انتقالّي نص

وضعهــا غيــر الطبيعــي anormalité، وخطــر التراجــع عــن مضمونهــا la réversibilité. فضــال عــن التذبــذب فــي 

خصــوص موقــف فقــه القضــاء بخصــوص إمكانيــة إخضاعهــا مــن عدمــه لرقابــة قضائيــة.

ــون عــدد 5 لســنة 2011  ــى أســاس القــانــ ــن المراســيم الصــادرة عل ــة بي داريّ ــزت المحكمــة االإ ــن مّي ولئ

ــا  ــيم طبق ــاذ مراس ــي اتخ ــت ف ــة المؤق ــس الجمهوري ــى رئي ــض إل ــق بالتفوي ــري 2011 يتعّل ــي 9 فيف ــؤرخ ف م

للفصــل 28 مــن دســتور 195964، والمراســيم الصــادرة علــى أســاس مرســوم عــدد 14 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 

63 - L’article 38 de la constitution Française du 8 octobre 1958 » Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres 

après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de 

ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées 

que de manière expresse«.

64 - حكم ابتدائي 10 جويلية 2015. صالح الدين بن الحاج ضد رئيس الجمهورية.
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23 مــارس 2011 يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة، وأن هــذه االأخيــرة تعــّد »نصوصــا ذات صبغــة 

لغــاء«65، وعليــه ال تحتــاج  داريــة فــي إطــار دعــوى االإ تشــريعية وال يمكــن تبعــا لذلــك أن تتعهــد بهــا المحكمــة االإ

هــذه المراســيم إلــى مصادقــة صريحــة كانــت أو ضمنّيــة66، فــإن جانبــا مــن الفقــه اعتبــر أن هــذا يتنافــى مــع 

مبــدأ دولــة القانــون67 فضــال عــن أن الفصــل 126 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب نّظــم مســألة 

ــق بمجــال  ــي تتعل ــن المراســيم الت ــز بي ــة مــن 14 جانفــي 2011، مّي ــى المراســيم الصــادرة بداي المصادقــة عل

القوانيــن العاديــة وتلــك التــي تتعلــق بالقوانيــن االأساســّية.

لقــد تــّم ســنة 2011 اصــدار 121 مرســوما، وقــد مثــل عــدد هــام مــن المراســيم نصوصــا انتقاليــة، أو 

ــة اســتنفذت بمجــرّد  بتعبيــر آخــر نصوصــا »ذات االســتعمال الواحــد« à usage unique أي أن آثارهــا القانونّي

ــة  ــا القاعــدة القانوني ــز به ــي تتمّي ــة الديمومــة الت ــر مشــمولة بخاصّي ــى غي ــّص، وتكــون بهــذا المعن ــق الن تطبي

عامــة68، ويمكــن التأكيــد علــى أن أغلــب المراســيم هــي مراســيم للمصادقــة علــى اتفاقيــات قــرض، أو مراســيم 

ــات  ــق بانتخاب ــوص تتعل ــادي، أو بنص ــي أو اقتص ــد اجتماع ــتثنائية ذات بع ــكام اس ــراءات أو بأح ــق بإج تتعل

المجلــس الوطنــي التأسيســي لســنة 2011، أو بمراســيم تتعلــق باالنتقــال الديمقراطــي. لكــن بقيــت إلــى اليــوم 

مجموعــة مــن المراســيم، لــم يتــّم ال المصادقــة عليهــا بشــكل ضمنــي أو شــكل صريــح، وال تــزال إلــى اليــوم 

بنفــس صبغتهــا القانونيــة، ومــن أهــّم هــذه المراســيم:

مرسـوم عــدد 70 لسـنة 2011 مـؤّرخ فـي 29 جويلية 2011 يتعلـق بتنظيم القضاء العسـكري وضبط  	

النظـام االأساسـي الخاّص بالقضاة العسـكريين.

مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. 	

مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع واالأمانات. 	

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم االأحزاب السياسية. 	

مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات. 	

مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤّرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 	

65 - حكم ابتدائي 30 جوان 2015، الصادق بن عمر الحمامي ضد رئيس الجمهورية وزير العدل ووزير التعليم العالي.

صــالح الدســتوري فــي البلــدان المغاربيــة.  66 - الديماســي، مــروان. مراســيم المرحلــة االنتقاليــة. ضمــن مؤلــف فــي االنتقــال الديمقراطــي واالإ

ص 184.

67 - Cf. AYADI, Habib. » Edicté par un Président de la République, qui n’a ni titre constitutionnel ni titre juridique, le décret-loi 

du 23 mars 2011 - de caractère constitutionnel - n’a pas sa place dans l’ordonnancement juridique. Il en est de même des 

décrets-lois ayant comme fondement ce décret-loi fondateur. Le président aurait été mieux inspiré juridiquement s’il avait 

soumis ce décret-loi au peuple «. Les décrets-lois: un régime juridique mal maîtrisé, Leaders, octobre 2015.

68 - المراســيم عــدد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 14، 15، 16، 17، 18 )تبــادل مذكــرات(، 20)قــرض(، 21 )قــرض( 22 )عقــد ضمــان(، 
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مرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 يتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي  	

ــري. ــمعي والبص ــال الس ــتقلة لالتص ــا مس ــة علي ــداث هيئ ــري وبإح والبص

ــن أساســية،  ــم اصــدار قواني ــواب الشــعب دون أن يت ــس ن ــى لمجل ــة االأول ــّدة النيابي ــد انقضــت الم وق

ــة، أو لتعويضهــا بنصــوص  كســائها صبغــة النصــوص النهائي ــى هــذه المراســيم الإ ــا بالمصادقــة عل ــق إم تتعل

ــر تناســقا مــع دســتور 2014.  أكث

وتطــرح بعــض المراســيم إشــكالية مخالفــة بعــض أحكامهــا للدســتور مــن ذلــك مــا جــاء فــي المرســوم 

عــدد 88 لســنة 2011 يتعلــق بالجمعّيــات فــي فصلــه 36، إذ ينــّص علــى وجــوب أن تخصــص الدولــة »المبالــغ 

الالزمــة ضمــن الميزانيــة لمســاعدة ودعــم الجمعيــات علــى أســاس الكفــاءة والمشــاريع والنشــاطات وتضبــط 

معاييــر التمويــل العمومــي بأمــر«.

وهــو مــا ال يتطابــق مــع مــا جــاء بــه دســتور 27 جانفــي 2014، فــي الفصــل 65 فــي فقرتــه الثانيــة التــي 

تنــص علــى أن »تنظيــم االأحــزاب والنقابــات والجمعيــات والمنظمــات والهيئــات المهنيــة وتمويلهــا، « يجــب أن 

تتخــذ شــكل قانــون أساســي، بالتالــي أصبــح مــن الضــروري والعاجــل التفكيــر فــي تصــّور إطــار تشــريعي جديد 

للتمويــل يحتــرم مبــادئ دســتور، ويدعــم العمــل الجمعياتــي، فالفصــل 65 مــن الدســتور، يجعــل الفصــل 36 

مــن مرســوم 88 الســنة 2011، غيــر دســتوري وبالتالــي غيــر قابــل للتطبيــق. وهــو مــا خلصــت إليــه المحكمــة 

داريــة بمناســبة نظرهــا فــي مشــروع االأمــر المتعلــق بتنقيــح معاييــر وإجــراءات وظــروف الّتمويــل العمومــي  االإ

معتبــرة أنــه »طالمــا أّن أحــكام الفصــل 65 مــن الدســتور نّصــت صراحــة ودون أدنــى غمــوض علــى أنّــه تتخــذ 

شــكل قوانيــن أساســية النصــوص المتعّلقــة بتنظيــم الجمعيــات وتمويلهــا، وبمــا أّن معاييــر وإجــراءات إســناد 

التمويــل العمومــي تنصهــر كليــا فــي تنظيــم تمويــل الجمعيــات، فــإّن مواصلــة العمــل بآليــة االأوامــر الحكوميــة 

فــي مــادة ضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات يعــّد خرقــا واضحــا الأحــكام 

الدســتور واعتــداء علــى مجــال اختصــاص المشــرع، ويّتجــه تبعــا لذلــك العــدول عــن مشــروع االأمــر الحكومــي 

المعــروض لتعلــق أحكامــه بمجــال القانــون«69.

ولئــن صــدر االأمــر عــدد 2013 - 5183 بتاريــخ 18 نوفمبــر 2013 الــذي ضبــط معاييــر وإجــراءات وظــروف 

الّتمويــل العمومــي، تطبيقــا للفصــل 36 مــن مرســوم 88، وصــدر قــرار مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 2 أفريــل 

ــنة  ــدد 5183 لس ــر ع ــن االأم ــّرر م ــل 25 مك ــه بالفص ــوص علي ــات المنص ــة الجمعي ــط قائم ــق بضب 2019 يتعل

2013، فــإن هــذا القــرار يســري إلــى غايــة 31 ديســمبر 2019. ويطــرح غيــاب قانــون أساســي متعلــق بالتمويــل 

ــات  ــد يهــدد بعــض المنظم ــا ق ــات مســتقبال مم ــي للجمعي ــل العموم ــي مشــكلة عــدم شــرعية التموي العموم

الوطنيــة بالتوقــف عــن العمــل، وهــو مــا قــد يكــون لــه تداعيــات اجتماعيــة كبيــرة.

مــر عــدد 5183 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 18 
أ

ــق بتنقيــح وإتمــام اال 69 - الملــف االستشــاري عــدد 18546 /2018 مشــروع أمــر حكومــي يتعّل

نوفمبــر 2013 المتعلــق بضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات.
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النصوص التي لم يتّم نسخها لوضع قوانين تتطابق مع دستور 2014:. 2

يعتبــر دســتور 27 جانفــي 2014 دســتورا مكرســا الأهــم الحقــوق والحريــات، وقــد جــاءت أغلــب فصولــه 

بشــكل منســجم مــع أهــّم القواعــد والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال، علمــا أن أهــم الحقــوق السياســية 

التــي كانــت منتهكــة قبــل ســنة 2011، تــم تكريســها دســتوريا. وهــو مــا يجعــل بعــض النصــوص التشــريعية فــي 

وضــع غيــر دســتوري، وهــذا الوضــع ســيكون ســببا فــي نزاعــات حــول دســتوريّة القوانيــن حــال إرســاء المحكمــة 

الدستورية.

من أبرز هذه النصوص التي تطرح إشكاالت فيما يتعلق بمدى تماشيها مع أحكام الدستور هي:

القوانيــن المرتبطــة بالتنظيــم القضائــي وهــي القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويلية 1967 

المتعلــق بنظــام القضــاء والمجلــس االأعلــى للقضــاء والقانــون االأساســي للقضــاة علــى الرغــم مــن التعديــالت 

التــي شــملت بعــض أحكامــه70، والقانــون عــدد 67 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة أوت 1972 والمتعلــق بتســيير 

داريــة وضبــط القانــون االأساســي الأعضائهــا71. المحكمــة االإ

أمــا النصــوص القانونيــة االأخــرى فتتعلــق بالحقــوق والحريــات ومــن ضمنهــا االأمــر عــدد 50 لســنة 1978 

يتعّلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ مــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978، ومعلــوم أن حالــة الطــوارئ هــي حالــة تشــريعية 

ــر  ــط معايي ــق بضب ــنة 2013 يتعل ــدد 5183 لس ــر ع ــي. واالأم ــون أساس ــا بقان ــّم تنظيمه ــروض أن يت ــن المف م

ــن دســتور 2014، تتخــذ شــكل  ــق منطــوق الفصــل 65 م ــي، ووف ــل العموم وإجــراءات وشــروط إســناد التموي

قانــون أساســي المســائل المتعلقــة بتمويــل الجمعيــات.

وقــد تــّم احــداث لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة يــوم 13 أوت 2017 

عــداد تقريــر حــول االإصالحــات المتصلــة بالحريــات الفرديــة والمســاواة باالســتناد إلــى أحــكام دســتور 2014  الإ

والمعاييــر الدوليــة. وقــد خلصــت اللجنــة إلــى جملــة مــن المقترحــات أهمهــا: 

عدام،  	 إلغاء عقوبة االإ

حذف تجريم المثلية الجنسية،  	

حّرية التصرّف في الجسد،  	

دانة،  	 حّق المتهم في مالزمة الصمت دون أن يعتبر ذلك دليال لالإ

الحّق في احترام الحياة الخاّصة،  	

ــة 2012 مــؤرخ فــي 4 أوت 2012الــذي ألغــى الفقــرة2 مــن الفصــل 39 مــن قانــون 1967  ساســي عــدد 13 لسنــ
أ

70 - مــن ذلــك القانـــون اال

التــي أصبحــت: الفصــل 39 )فقــرة 2 جديــدة(: يتمتــع القضــاة برخصتهــم خــالل مــدة العطلــة القضائيــة ولهــم أثناءهــا أن يغــادروا تــراب 

ــا. ــة بعــد إعــالم رؤســاء المحاكــم الراجعيــن لهــا بالنظــر كتابي الجمهوري

71 - لمزيد التفاصيل يراجع الفقرة 2 من المبحث 1 من الفصل 1 من الجزء 2 صفحة 77 وما بعدها من هذا التقرير.
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الحّق في حماية المعطيات الشخصّية وحماية الهويّة الرقمّية،  	

حّرية الفنون،  	

ضمان الحقوق والحريات،  	

لكــن أثــار التقريــر اســتقطابا ثنائيــا بيــن المناصريــن للتقريــر وبيــن المناهضيــن لــه، وكان هــذا االســتقطاب 

حاضــرا فــي االنتخابات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019.

عــالم والتعبيــر  ويمكــن التأكيــد علــى أن الحــّق االنتخابــي، وحريــة الجمعيــات واالأحــزاب السياســية واالإ

التــي تــم تكريســها بمقتضــى مراســيم صــادرة ســنة 2011، تــم الحفــاظ عليهــا.

وقد تم تدعيم هذه الحقوق بجملة من النصوص االأخرى نذكر منها خاصة:

القانــون االأساســي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 يتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى  	

المعلومــة، 

القانــون عــدد 41 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 16 مــاي 2016 يتعلــق بتنقيــح القانــون التوجيهــي عــدد 83  	

عاقــة وحمايتهــم. لســنة 2005 المــؤرخ فــي 15 أوت 2005 المتعلــق بالنهــوض باالأشــخاص ذوي االإ

ــق باالنتــزاع مــن أجــل المصلحــة  	 القانــون عــدد 53 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 11 جويليــة 2016 يتعّل

ــة. العمومي

القانــون االأساســي عــدد 61 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 3 أوت 2016 يتعلــق بمنــع االتجــار باالأشــخاص  	

ومكافحتــه.

ــن الفســاد  	 ــالغ ع ب ــق باالإ ــارس 2017 يتعل ــي 7 م ــؤرخ ف ــون االأساســي عــدد 10 لســنة 2017 م القانـ

ــن. ــة المبلغي وحماي

ــف  	 ــى العن ــق بالقضــاء عل ــي 11 أوت 2017 يتعل ــؤرخ ف ــدد 58 لســنة 2017 م ــون االأساســي ع القان

ضــد المــرأة.

القانـــون االأساســي عــدد 50 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2018 يتعلــق بالقضــاء علــى جميــع  	

أشــكال التمييــز العنصــري.

وتــّم تدعيــم الحــّق فــي محاكمــة عادلــة عبــر جملــة مــن النصــوص منهــا القانــون عــدد 5 لســنة 2016 

مــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة االإجــراءات الجزائيــة72، والــذي حّســن 

ــى  ــي بمقتض ــاء المال ــام القض ــراءات أم ــة االإج ــت مراجع ــبهة. وتّم ــخاص ذوي الش ــاظ باالأش ــات االحتف ضمان

ــون االأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات73. القان

ول من الجزء 2 ص77.
أ

ول من الفصل اال
أ

72 - يراجع في هذا الفقرة الثانية من المبحث اال

73 - يراجع في هذا الفقرة المتعلقة بنقصان التشريعات: القضاء المالي نموذجا ، ص78.
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ــل  ــن العم ــّد م ــات ال ب ــد إصالح ــات، توج ــوق والحري ــان الحق ــال ضم ــي مج ــق ف ــا تحّق ــم م ــن رغ لك

عليهــا. مــن ذلــك مراجعــة المراســيم المتعلقــة باالأحــزاب السياســية والجمعيــات واالتصــال الســمعي والبصــري 

ــوص  ــاب نص ــنة 2011، وغي ــة س ــلط العمومي ــت للس ــم المؤق ــرة التنظي ــالل فت ــدرت خ ــي ص ــة والت والصحاف

ــار كّلمــا  ــاة السياســية وشــفافيتها، وســبر االآراء فــي المجــال السياســي، وهــو موضــوع يث ــل الحي تضمــن تموي

ــه.  ــم التغافــل عن ــا يت ــة، لكــن ســريعا م ــد االنتخابي ــت المواعي اقترب

فضــال عــن المجــاالت التــي تعــرّض إليهــا تقريــر لجنــة الحقــوق الفرديــة والمســاواة، وقــدم فــي شــأنها 

توصيــات مختلفــة.

نســان  شــارة إلــى إحــداث اللجنــة الوطنيــة لمالءمــة النصــوص القانونيــة ذات العالقــة بحقوق االإ وتجــدر االإ

مــع أحــكام الدســتور ومــع االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة التونســية بمقتضــى االأمــر 

الحكومــي عــدد 1196 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2019، لكــن لــم تقــدم هــذه اللجنــة إلــى حــدود 

شــهر جــوان 2021 أي مخرجــات متصلــة بالهــدف مــن إحداثهــا. 

ويبقــى التأخيــر فــي إرســاء المحكمــة الدســتورية أهــم نقطــة ســوداء فيمــا يتعلــق بضمــان الحقــوق 

والحريــات. إذ أن هــذه المؤّسســة تمّثــل أهــّم ضمانــة لعــدم التراجــع أو المســاس بالحقــوق والحريــات. وقــد 

ــون  ــم مشــروع القان ــد تقدي ــة، وخاصــة عن داري ــون المصالحــة االإ ــى قان ــة عل ــد المصادق ــر عن ــد هــذا االأم تأّك

ــة الطــوارئ والــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن االأحــكام التــي تمــّس بشــكل  االأساســي المتعلــق بتنظيــم حال

ــات74. واضــح بمكتســبات الحقــوق والحري

النقص المتعلق بإنتاج القواعد الترتيبّية:. 3

أصبــح التمييــز بيــن مجــال القوانيــن ومجــال الســلطة الترتيبيــة أحــد ركائــز منظومــة القواعــد القانونيــة 

فــي تونــس، وضمــن الســلطة الترتيبيــة، يتــم التمييــز بيــن الســلطة الترتيبيــة العامــة، وهــي تعــود إلــى رئيــس 

الحكومــة، وبيــن الســلطة الترتيبيــة المســندة إلــى رئيــس الجمهوريــة مــن جهــة وإلــى بعــض الهيئــات الدســتورية 

المســتقلة وإلــى الســلطة المحليــة مــن جهــة أخــرى.

وبالرغـم مـن أنـه مـن المسـتقر عليـه فـي تونـس كـون النصـوص الترتيبيـة يجـب أن تخضـع إلـى رقابـة 

داري، وإلـى رقابـة التعاهديّـة فـي بعض الصـور، إال أن وضع النصـوص الترتيبية  الشـرعية، ويتوالهـا القاضـي االإ

ضمـن المنظومـة القواعديـة فـي تونـس اليـوم تطـرح إشـكاالت مختلفـة، يمكـن أن نوجزهـا فـي ثالث مشـكالت:

المشـكل االأول، هـو التأّخـر فـي اتخـاذ جملـة مـن النصـوص الترتيبيـة، وهـي تهـّم مجـاالت مختلفـة، 

منهـا اسـتكمال االآليـات القانونيـة للهيئـات المسـتقلة سـواء منهـا العموميـة أو الدسـتورية، مـن ذلـك أن االأوامـر 

المتعلقـة بالنظـام القانونـي الخـاص الأعـوان الهيئـات لـم يقـع اسـتكماله، ممـا يؤثـر بشـكل كبيـر علـى إمكانيـة 

74 - يراجع في هذا الفقرة المتعلقة بنقائص أنظمة حالة الطوارئ من هذا التقرير ، ص 53 وما بعدها.
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انتدابـات الكـوادر واالأعـوان لهـذه الهيئات. وتمثـل الجماعات المحلية المجـال الثاني الذي يعاني عدم اسـتكمال 

المنظومـة الترتيبيـة الالزمـة للعمـل، فقـد نـص الفصـل 385 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة علـى أنـه »في أجل 

دارية العليـا والمجلس االأعلى  أقصـاه تسـعة أشـهر مـن تاريخ صدور هـذا القانون وإلى حين إرسـاء المحكمـة االإ

للجماعـات المحليـة والهيئـة العليـا للماليـة المحلية تصـدر االأوامر الحكوميـة المنصوص عليها بهـذا القانون بناء 

داريـة وتبقـى نافـذة المفعـول إلـى غايـة صـدور أوامـر حكوميـة تعّوضها طبقـا لمقتضيات  علـى رأي المحكمـة االإ

هـذا القانـون«، فإنـه إلـى اليوم لـم يتم اصدار إال عـدد ال يتجاوز الثلث مـن االأوامر الضروريـة، لتنزيل مختلف 

قواعـد المجلـة حيـز التطبيـق، مما يعكـس تعطيال النطـالق الديمقراطيـة المحلية.

جدول االأوامر المتعلقة بالسلطة المحلية

االأوامر التي لم يتم سنهااالأوامر التي تم سنها إلى حدود شهر جوان 2021

1
أمر حكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 

23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام 
الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

1

أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 
تحكم الجماعات المحلية في نفقات 

التأجير طبقا لمقتضيات الفصل 9 من مجلة 
الجماعات المحلية.

2

أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 
23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد 

منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس 
البلدية ومساعديه.

2
داري  أمر حكومي متعلق بتنظيم الجهاز االإ
المحدث لدى المجلس االأعلى للجماعات 

المحلية.

3

أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 
سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط 

مقدار المنحة الجملية واالمتيازات العينية 
المخولة لرؤساء البلديات.

3
أمر حكومي متعلق بضبط نموذج سجلي 

االأمالك العقارية والمنقولة للجماعات 
المحلية.

4

أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2018 مؤرخ 
في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط صيغ 

وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات 
المحلية وبالمواقع االلكترونية للجماعات 

المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة 
وتعليقها.

4

أمر حكومي متعلق بضبط منظومة المحاسبة 
المبسطة المتبعة بشان مصاريف ومقابيض 

وكالة استغالل المرافق العامة المحلية 
دارية. االإ

5
أمر حكومي عدد 169 لسنة 2019 مؤرخ في 
18 فيفري 2019 يتعلق بضبط عدد أعضاء 

اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات.
5

داري  أمر حكومي متعلق بضبط الّتنظيم االإ
والمالي للوكاالت المكلفة باستغالل بعض 
المرافق العامة المحلية وبتحديد نظامها 

المالي وكيفّية تسييرها.

6

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ 
في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس 

و أعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء 
المجالس المحلية.

6
أمر حكومي متعلق بضبط النظام القانوني 

برام وتنفيذ مراقبة الصفقات العمومية  الإ
للجماعات المحلية. 
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جدول االأوامر المتعلقة بالسلطة المحلية
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7
أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ 

في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس و 
أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية.

7

أمر حكومي متعلق بضبط صيغ إحالة الدولة 
التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو 

الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات 
المحلية وإجراءاتها وآليات تقاسم االأعباء 

والموارد المترتبة على استغالل االأمالك 
المحالة.

8

أمر حكومي عــدد 401 لسنة 2019 مؤرخ 
في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط 

وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية 
المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة 

الجماعات المحلية.

8
أمر حكومي متعلق بضبط نظام نموذجي 

الآليات الديمقراطية التشاركية.

9

أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في 
16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية 
تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو 
لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى 

اختصاصاتها الذاتية.

9
أمر حكومي متعلق بضبط تطبيقية معايير 

توزيع موارد صندوق دعم الالمركزية 
والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية.

10
أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 23 

جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج 
تبويب ميزانية البلديات.

10
أمر حكومي متعلق بتحديد شروط تنفيذ 

توزيع االعتمادات المخصصة للتسوية 
والتعديل.

11

أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ 
في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي 

لالأعوان العموميين لفائدة الجماعات 
المحلية.

11
أمر حكومي متعلق بضبط منح وأجور الكتاب 

العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو 
أدنى من المعدل الوطني للتنمية.

12
أمر حكومي متعلق بإصدار النظام المحاسبي 

للجماعات المحلية.

13
أمر حكومي متعلق بضبط التنظيم الهيكلي 

دارة البلدية. النموذجي الإ

14
أمر حكومي متعلق بضبط أصناف وشروط 

تسمية كاتب عام البلدية.

15
أمر حكومي متعلق بضبط النظام االأساسي 

 النموذجي لمجامع
الخدمات.

16
أمر حكومي متعلق بضبط عدد أعضاء اّللجان 

المؤقتة للتسيير بالجهات.

17
أمر حكومي متعلق بضبط التنظيم الهيكلي 

دارة الجهة. النموذجي الإ
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18
أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 

التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة 
وتأجيره ونقلته وإعفائه.

19
أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 
التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للجهات 

عفاء منه.  واالإ

20

أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 
اتفاقيات المساعدة على إنجاز المهام 

المبرمة بين المجالس الجهوية والمصالح 
الخارجية للدولة.

21
أمر حكومي متعلق بضبط التنظيم الهيكلي 

قليم. دارة االإ النموذجي الإ

22
أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 

قليم  التسمية في خطة مدير تنفيذي لالإ
وتأجيره ونقلته وإعفائه.

23
أمر حكومي متعلق بضبط شروط وإجراءات 
التسمية بالخطط الوظيفية التابعة لالأقاليم 

عفاء منها, واالإ

24
أمر حكومي متعلق بالمصادقة على النظام 

الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية.

ــة التــي تخالــف  ــة مــن النصــوص الترتيبي ــة بجمل المشــكل الثانــي، يتمثــل فــي تمّســك الســلط العمومّي

صراحــة مــا جــاء فــي دســتور 2014، يمكــن أن نذكــر علــى ســبيل المثــال أمــر 26 جانفــي 1978 متعلــق بتنظيــم 

ضافــة إلــى مجموعــة مــن المناشــير غيــر المنشــورة، لكنهــا ســالبة للحريــة، وقــد صــدر ســنة  حالــة الطــوارئ، باالإ

2018 مؤلــف خــاص بهــذه المناشــير عنوانــه »المناشــير الســالبة للحريــات: قانــون خفــّي يحكــم دولــة القانــون. 

وعــادة مــا يكثــر الجــدل حــول مثــل هــذه المناشــير بمناســبة قضايــا خاصــة يتــم تغطيتهــا إعالميــا مــن ذلــك مــا 

وقــع مــع االإجــراء س 17.

أمــا المشــكل الثالــث، فيرتبــط بنظــام النزاعــات المرتبــط بالقواعــد الترتيبيــة، فهــل يمكــن قبــول التنزيــل 

التشــريعي فــي غيــاب نــص دســتوري كمــا كان الحــال فــي دســتور 1959؟ ففــي ظــّل دســتور 1959 كمــا تــم 

تعديلــه ســنة 1997، نــص الفصــل 35 علــى أنــه »ترجــع إلــى الســلطة الترتيبيــة العامــة المــواد التــي ال تدخــل 

ــى  ــا عل ــرض وجوب ــر يع ــواد بأم ــذه الم ــة به ــابقة المتعلق ــوص الس ــح النص ــن تنقي ــون، ويمك ــال القان ــي مج ف

داريــة، ويصــدر بنــاء علــى رأيهــا المطابــق« وغيــر القانــون دســتوري عــدد 51 لســنة 2002 مــؤرخ  المحكمــة االإ

داريــة بــرأي للمجلــس الدســتوري. أي أنــه  فــي 1 جــوان 2002 هــذا الحــل بتعويــض الــراي المطابــق للمحكمــة االإ
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يمكــن الأمــر أن يعــدل القانــون الــذي يتعــدى مجــال التشــريع ويتدخــل فــي مجــال الســلطة الترتيبيــة العامــة، 

ونظــم دســتور 1959 القواعــد االإجرائيــة الأمــر التنزيــل.

الفقرة )2( توصيات للوصول إلى منظومة قواعدية موافقة الأحكام الدستور

ــات  ــل المؤسس ــتكمال تنزي ــدم اس ــات ع ــس انعكاس ــا تون ــّر به ــي تم ــية الت ــة السياس ــت االأزم ــد بين لق

الدســتورية علــى الســير الطبيعــي للمؤسســات، وعلــى اســتكمال المنظومــة القواعديــة المرتبطــة بدســتور 2014. 

ــم تقريرهــا بمقتضــى االأمــر الرئاســي عــدد 117 لســنة 2021 مــؤّرخ  ــي ت ــر االســتثنائية« الت ــن أّدت »التدابي ولئ

فــي 22 ســبتمبر 2021 يتعلــق بتدابيــر اســتثنائية، إلــى التســاؤل عــن الخيــار الــذي ســيتم اعتمــاده للخــروج مــن 

الحالــة االســتثنائية، إذ يرجــح البعــض بــأن التوجــه الــذي يمكــن اســتخالصه مــن االأمــر عــدد 117، هــو القطــع 

مــع دســتور 2014، فــي حيــن يــرى آخــرون بــأن النيــة تتجــه نحــو االقتصــار علــى تعديــل الدســتور.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه فــي حالــة خيــار القطــع مــع دســتور 2014 بوضــع دســتور جديــد، فإنــه مــن 

الضــروري العمــل علــى عــدم تكــرار هنــات الماضــي، والعمــل علــى تنزيــل المؤسســات الدســتورية الجديــدة، 

والتخطيــط عبــر وضــع أولويــات لمالءمــة النصــوص التشــريعية مــع أحــكام الدســتور.

أما في حالة اختيار تعديل الدستور، يكون من الضروري العمل:

أوال علــى اســتكمال المؤسســات الدســتورية، وخاصــة إرســاء المحكمــة الدســتورية التــي مــن شــأنها إعمــال 

ــة الدســتور  ــة وتناســق أحكامــه، وتفعيــل قابلي ــات التــي جــاء بهــا الدســتور ســواء لضمــان علوي مختلــف االآلي

للتعديــل ضمــن االأحــكام الــواردة فــي تعديلــه. 

ــض  ــرق بع ــّد خ ــد ح ــف عن ــد تق ــم تع ــتور ل ــق الدس ــوص تطبي ــكاالت بخص ش ــوم أن االإ ــى الي وال يخف

ــي إرســاء الدســتور. ــر ف ــى انحــراف كبي ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــاب المحكم ــل إن غي ــه، ب أحكام

ثانيــا، وضــع االأولويــات التشــريعية، مــع التفكيــر فــي العمــل علــى جــودة التشــريع ومراجعــة مختلــف 

النصــوص التــي تــّم التعــرض إليهــا فــي هــذا الفصــل، وقــد يمثــل إحــداث اللجنــة الوطنيــة لمالءمــة النصــوص 

ــا  ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــع االتفاقي ــتور وم ــكام الدس ــع أح ــان م نس ــوق االإ ــة بحق ــة ذات العالق القانوني

بمقتضــى االأمــر الحكومــي عــدد 1196 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 24 ديســمبر 201975، خطــوة هامــة بالرغــم مــن 

تأخيــره مــن أجــل العمــل علــى اســتكمال المنظومــة التشــريعية فــي أجــال معقولــة وبمراعــاة جــودة التشــريع.

75 - أمــر حكومــي عــدد 1196 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2019 يتعلــق بإحــداث لجنــة وطنيــة لمالءمــة النصــوص القانونيــة ذات 

نســان مــع أحــكام الدســتور ومــع االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، وضبــط مشــموالتها وتركيبتهــا وطــرق ســير عملهــا. العالقــة بحقــوق االإ
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وال بــّد مــن التذكيــر بــأن عديــد القوانيــن الضروريــة لتنزيــل أحــكام الدســتور لــم تتــم المصادقــة عليهــا. 

وهــذا مــا يدعــو إلــى مراجعــة طريقــة التعــاون بيــن البرلمــان والحكومــة، خاصــة عبــر مراجعــة طريقــة عمــل 

اللجــان لتدعيــم نجاعــة وجــودة العمــل التشــريعي. 

فقــد لوحــظ عــدم التناســق بيــن النســق التشــريعي والنســق التنفيــذي، إذ أن عديــد المشــاريع الصــادرة 

عــن الحكومــة تبقــى أحيانــا عــّدة أشــهر فــي أدراج مكتــب البرلمــان، فضــال عــن محدودية المبــادرات التشــريعية، 

مكانيــات المتاحــة للنــواب، فضــال علــى غيــاب أغلبيــة مســتقرة. ويعــود هــذا إلــى نقــص المــوارد واالإ

علــى مســتوى آخــر، مــن الضــروري التأكيــد علــى أن مبــدأ المحاســبة ومقاومــة الفســاد تميــزا بالضعــف 

ــة الفســاد. فبالرغــم مــن تعــدد المؤسســات المتخّصصــة فــي مقاومــة الفســاد،  بالرغــم مــن شــعارات محارب

تمّيــزت سياســة مواجهــة الفســاد بالتضــارب، باعتبــار صــدور قوانيــن متناقضــة وباعتبــار أن الحملــة ضــّد الفســاد 

لــم تشــمل إال بعــض االأطــراف. وقــد تعــّددت تصريحــات رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للتنديــد 

رادة فــي اجتثاثــه. بتفشــي الفســاد وبغيــاب االإ

الصياغة  آليات  )أ(، وتحسين  التشريعية  للوظيفة  التخطيط  آليات  اقتراح تطوير  المجال  ويمكن في هذا 

القانونية )ب(.

أ/ آليات التخطيط

ــى  ــّم عل ــة يت ــط روزنام ــات هــذا العمــل، وضب ــد أولوي ــط للعمــل التشــريعي، وتحدي ــة التخطي إن عملي

ضوئهــا معرفــة مــدى تقــدم البرلمــان فــي اســتكمال المنظومــة التشــريعية، أمــر علــى غايــة االأهميــة، وال يمكــن 

تحســين مــردود التشــريع دون عقلنــة للمســار التشــريعي، والآليــات صياغــة النــص القانونــي.

فبالنســبة لعقلنــة المســار التشــريعي يكــون مــن الضــروري تفعيــل التنســيق مــع الســلطة التنفيذيــة ســواء 

ــن  ــة أو بالنســبة لرئاســة الحكومــة لحســن التخطيــط فــي التقــّدم فــي ســن القواني بالنســبة لرئاســة الجمهوري

ــي الــذي  ــى الشــراكة مــع المجتمــع المدن ــل عل ــدا التعوي التــي مــن المفــروض العمــل عليهــا، كمــا يكــون مفي

أبــدى منــذ 2013 قــدرة علــى تقديــم المســاعدة ســواء فيمــا يتعلــق بصياغــة النصــوص القانونيــة عبــر وضــع 

خبرتــه وآراءه وشــبكة عالقاتــه مــن أجــل دعــم المقاربــة التشــاركية فــي المجــال التشــريعي.

وقد يكون من الضروري تقديم بعض المقترحات التي يستحسن العمل عليها في أقرب االآجال:

1. مراجعــة النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب: ال بــّد مــن العمــل علــى البــّت فــي مطابقــة 
النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب مــع أحــكام الدســتور. وقــد يكــون فــي العمــل علــى هــذا قبــل إرســاء 

المحكمــة الدســتورية مفيــدا فــي إحــكام البنــاء المؤسســاتي.
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2. يكــون مــن الضــروري تصــور آليــة فعالــة للتنســيق بيــن مكتــب البرلمــان والحكومــة لضبــط برنامج 
عمــل ســنوي، يتنــزل ضمــن برنامــج المــدة النيابيــة )5 ســنوات( ويضبــط فيــه االأولويــات التشــريعية والنصــوص 

ــادرات،  ــداد المب ــة اع ــط مفصــل لكيفي ــط تخطي ــر ضب ــل أحــكام الدســتور عب ــا تنزي ــي يقتضيه ــة الت الضروري

وروزنامــة تقريبيــة لعرضهــا والبــت فيهــا، وقــد يكــون تحويــل لجنــة التوافقــات إلــى لجنــة دائمــة مــع تحديــد 

قواعــد عملهــا، أمــرا لــه مفعــول إيجابــي.

ــر  ــر تطوي ــة عب ــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ــم التنســيق بي ــد تدعي ــن المفي ــون م ــد يك وق

ــتور  ــكام الدس ــع أح ــان م نس ــوق االإ ــة بحق ــة ذات العالق ــوص القانوني ــة النص ــة لمالءم ــة الوطني ــل اللجن عم

ــة باالأمــر الحكومــي عــدد 1196 لســنة 2019 مــؤرخ فــي  ــة المصــادق عليهــا، والمحدث ــات الدولي ومــع االتفاقي

24ديســمبر 2019 يتعلــق بإحــداث لجنــة وطنيــة، وضبــط مشــموالتها وتركيبتهــا وطــرق ســير عملهــا مــن خــالل 

تفصيــل عناصــر التخطيــط المحــّدد مــن قبــل الحكومــة بالتعــاون والتنســيق مــع المجلــس النيابــي إلــى مجموعــة 

ــا  ــا وصياغته عداده ــة الإ ــط روزنام ــع ضب ــا م ــل عليه ــن يتجــه العم ــي مشــاريع قواني ــن االأنشــطة تتلخــص ف م

وعرضهــا علــى االستشــارات الوجوبيــة وعلــى أنظــار مجلــس الــوزراء وإعــداد بقيــة الوثائــق المكونــة للملــف الــذي 

تتــّم إحالتــه علــى أنظــار مجلــس نــواب الشــعب.

3. مراجعــة الوضــع القانونــي للجنــة التوافقــات: اعتمــد مجلــس نــواب الشــعب آليــة لجنــة التوافقــات 
التــي لــم ينــص عليهــا النظــام الداخلــي. ولئــن اعتمــد المجلــس الوطنــي التأسيســي هــذه اللجنــة فــي غيــاب 

أســاس قانونــي لهــا، إال أنــه قــام بتعديــل نظامــه الداخلــي وقــام بتكريســها، عكــس مجلــس نــواب الشــعب 

الــذي لــم يتمكــن خــالل المــدة النيابيــة االأولــى مــن تعديــل نظامــه الداخلــي، فضّلــت لجنــة التوافقــات لجنــة 

غيــر قانونيــة.

ــة التوافقــات حســب البعــض الحلقــة الضعيفــة فــي المســار التشــريعي، فبعــد أن تقــوم  ــل لجن وتمث

ــم  ــات، ث ــر االجتماع ــته عب ــه ومناقش ــته وتحليل ــون بدراس ــروع القان ــة مش ــة بدراس ــة المعني ــة البرلماني اللجن

المصادقــة علــى المشــروع فصــال فصــال، وذلــك فــي إطــار الشــفافية والتشــاركّية، تأتــي لجنــة التوافقــات وهــي 

ــاط  ــي النق ــون للحســم سياســيا ف ــن درســوا القان ــواب الذي ــن الن ــادة ع ــي الع ــن ف ــواب مختلفي ــن ن ــب م تترك

الخالفيــة. لهــذا تمــت الدعــوة إلــى تقنيــن »لجنــة التوافقــات« وإعــادة االعتبــار لّلجــان التشــريعية وكذلــك تــرك 

أثــر كتابــي لجملــة التوافقــات التــي تجــرى بخصــوص مشــروع أو مقتــرح قانــون ضمــن المــداوالت التشــريعية 

ــد مــن المناســبات، فإنهــا  ــي فــي العدي ــن كان دورهــا إيجاب ــة، ولئ ــة بصيغتهــا الحالي ــن أن هــذه اللجن معتبري

ســاهمت فــي تهميــش عمــل اللجــان وهــو مــا يضعــف عمــل اللجــان القــارة، وقــد يمثــل مدخــال للمفاوضــات76، 

ولتأثيــر مــن مجموعــات ضغــط خاصــة بالنســبة للقوانيــن ذات الصبغــة الجبائيــة.

76 - تقريــر لجنــة النظــام الداخلــي والحصانــة والقوانيــن البرلمانيــة والقوانيــن االنتخابيــة حــول مقـــتـــرح تنقيــح واتمــام النظــام الداخلــي 

https://majles.marsad.tn/ar/media/show/1259 .28 ــعب، ص ــواب الش ــس ن لمجل
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4. تدعيــم إمكانيــات مجلــس نــواب الشــعب: مــن جانــب آخــر، وباعتبــار مجلــس نــواب الشــعب فاعــال 
أساســيا ضمــن الحوكمــة السياســية الجديــدة، ال بــد مــن تدعيــم امكانياتــه حتــى يكــون قــادرا علــى االضطــالع 

بالصالحيــات الموكلــة إليــه، مــن أجــل رقابــة عقالنيــة وجــودة فــي النصــوص التشــريعية وفعاليــة فــي مختلــف 

التدخــالت، فوظيفــة المتابعــة للعمــل الحكومــي أو للهيئــات ال تقــوم علــى مرجعيــة واضحــة، وال ترتقــي إلــى 

مــا يتــم فــي التجــارب المقارنــة.

ب/ آليات الصياغة القانونية

نتاج التشريعي الالحق لدخول دستور 2014 حيز التنفيذ يتميز بثالثة عناصر أساسية: ال شك أن االإ

نتــاج التشــريعي لــم يتمكــن مــن تغطيــة كامــل المجــال التشــريعي، ولــم يبــرز تمكــن  أّولهــا أن هــذا االإ

ــف  ــن مختل ــتورية، وس ــر الدس ــة غي ــة القانوني ــك البني ــر تفكي ــريع، عب ــب التش ــالع بواج ــن االضط ــرع م المش

ــة إليهــا فــي الدســتور. ــي تمــت االإحال النصــوص الت

ــذ ســنة 2017 باتخــاذ نــص  ــي قامــت من ــة الت ــى خــالف الســلطة التنفيذي ــي، هــو أن البرلمــان وعل الثان

ــي  ــم، والت ــي العال ــة ف ــس البرلماني ــد المجال ــالف عدي ــى خ ــور 2017(، وعل ــن )منش ــة القواني ــي لصياغ مرجع

تمتلــك أدلــة، ونصــوص مرجعيــة لكيفيــة العمــل التشــريعي، لــم يعمــل علــى تــدارك هــذا النقــص، وقــد يكــون 

العمــل علــى مثــل هــذه الوثائــق، إضافــة تدفــع بجــودة التشــريع وبالعمــل البرلمانــي.

ــد  ــق بقواع ــا يتعل ــر لجــودة التشــريع، ســواء فيم ــات ومعايي ــان التونســي آلي ــم يطــور البرلم ــث: ل الثال

 la légistique matérielle وقواعــد الصياغــة الجوهريــة أو الماديــة la légistique formelle الصياغــة الشــكلية

ou substantielle، فقواعــد الصياغــة الشــكلية la légistique formelle وهــي منهجيــة تهتــم بقواعــد صياغــة 

النصــوص القانونيــة، بمــا فــي ذلــك هيكلــة النــص القانونــي وترتيبــه الداخلــي، وأســلوب الصياغــة، والهــدف مــن 

ذلــك ضمــان فهــم أفضــل للنصــوص القانونيــة وذلــك عبــر تناســق ووضــوح الصياغــة.

ــا  	 ــة la légistique matérielle فيمكــن إيجازهــا فــي كونه ــة أو المادي ــا قواعــد الصياغــة الجوهري أم

ترمــي خاصــة إلــى عقلنــة المســار التشــريعي وإلــى ضمــان جــودة التشــريع. وقد تبلــورت قواعــد علم 

Une production du droit mieux raisonnée ،نتــاج القانونــي أكثــر عقالنيــة التشــريع لجعــل االإ

وضمـن علـم التشـريع تبلـور مصطلـح جـودة التشـريع، la qualité de la loi لضمـان مبـادئ دولـة  	

القانـون، بجعـل القانـون واضحـا، وقابـال للمقروئيـة، ودقيقـا فـي أحكامـه، وذلـك لضمـان االأمـن 

القانونـي.

ــق  	 ــة أو وثائ ــر أدل ــن عب ــارين البرلمانيي ــك المستش ــان، وكذل ــاء البرلم ــّث أعض ــروري ح ــن الض وم

مرجعيــة، للتثبــت بالنســبة لــكل مشــروع قانــون جديــد فــي االأســس الدســتورية والقانونيــة للمقتــرح، 

وأوجــه النظــر المختلفــة التــي تّمــت مناقشــتها فــي البرلمــان، والموازنــة بيــن الكلفــة والجــدوى مــن 

ــدة  ــج الم ــرح ببرنام ــة المقت ــة، عالق ــال القادم ــى االأجي ــا عل ــى منه ــة حت ــار المتوقع ــرح، واالأث المقت

البرلمانيــة وفتــح وإدارة نقــاش معّمــق بخصــوص مشــاريع القوانيــن التــي تتضّمــن ضوابــط وقيــود 

ــات االأساســية. ــى بعــض الحقــوق والحري مشــّددة عل
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 Les états d’exceptionوتســمى أيضــا حــاالت االســتثناء Les états de crises زمــات
أ

تمثــل حــاالت اال

أنظمــة اســتثنائية لممارســة الحقــوق والحريــات. فهــي علــى عكــس دولــة القانــون التــي تحيــل إلــى نظــام قانونــي 

يقــوم علــى قواعــد متراتبــة ومســتقرّة وطبيعيــة، تدفــع الدولــة إلــى »أفــق مــن الكمــال والدقــة لضمــان الحقــوق 

زمــة واالختــالل المهــّدد للنظــام، أو للدولــة ذاتهــا.
أ

والحريــات«77، تحيلنــا إلــى مفهــوم اال

وقـد سـمح تطـّور الفكـر القانونـي بتأطيـر حـاالت االأزمـات لتحويلهـا إلـى أنظمـة قانونيـة أو تقنيـات بيـد 

السـلطة، لكـن وفـق ضوابـط متنوعة، تهدف في االأخير إلـى العودة إلى المنظومة القانونية المسـتقرة والطبيعية، 

وهـي دولـة القانـون78. ويتـّم التمييـز عـادة بيـن أربـع أنظمة أزمـات وهي حالـة االسـتثناء، وحالـة الطوارئ، 

وحالـة الحصار ونظريـة الظـروف الطارئة.

وبالرغـم مـن تأثر المشـرع التونسـي بالقانون الفرنسـي الـذي يمّيز بدّقة بيـن أنظمة االأزمـات االأربعة، 

طـار القانونـي لحـاالت االسـتثناء تمّيـز منـذ االسـتقالل وإلـى اليـوم بعـدم الوضـوح. فقد تـم منذ  فـإن االإ

1957 اللجـوء إلـى حالـة الطـوارئ وذلـك بمقتضـى قانـون غيـر منشـور هـو القانـون عـدد 29 لسـنة 1957 

مـؤرخ فـي 9 سـبتمبر 1957 يتعلـق بإعـالن حالـة الطـوارئ فـي بعـض الواليـات. وقـد اقتصـر هـذا القانون 

علـى اعـالن حالـة الطـوارئ في خمس واليـات وإقـرار تمديد صالحيـات الوالة للتصـرف في »جميـع القوات 

االأمنيـة والعسـكرية لضمـان سـالمة التراب الوطنـي«. وال نجد في هـذا القانون أي ضمانة أو تقييد للسـلطة 

فـي ممارسـتها الختصاصاتها االسـتثنائية.

وجـاء دسـتور 1 جـوان 1959، ليقـّر فـي الفصـل 32 )سـيصبح بعـد التعديـالت الفصـل 46( حالـة 

االسـتثناء »لرئيـس الجمهوريـة فـي حالـة خطـر داهـم مهـّدد لكيـان الجمهوريـة وأمـن البـالد واسـتقاللها 

بحيـث يتعـّذر سـير دواليـب الدولـة الطبيعـي، اتخـاذ مـا تحّتمه الظـروف مـن تدابير اسـتثنائية تـزول بزوال 

أسـبابها ويرسـل رئيـس الجمهوريـة بيانـا فـي ذلـك إلـى مجلـس االأمـة«.

وجـاءت أحـداث 26 جانفـي 1978 لتبيـن ثغـرات التأطيـر القانوني لحالـة االأزمات، فتم بشـكل مرتجل 

فـي نفـس اليـوم وهـو 26 جانفـي 1978 اعـالن حالة الطـوارئ بمقتضـى االأمر عـدد 49 لسـنة 1978 يتعلق 

بإعـالن حالـة الطـوارئ، ثـم تنظيـم هـذه الحالـة الحقـا بمقتضـى االأمـر عـدد 50 لسـنة 1978. أي أنـه تـم 

اعـالن حالـة مـن حـاالت االأزمـات دون أن يكـون لهـا إطـار قانونـي محـّدد، وكان مـن المفـروض علـى االأقل 

شـكليا أن يسـبق أمـر تنظيـم حالة الطـوارئ النـص المتعلـق بإعالنها.

77 - Marie-Laure Basilien-Gainche. État de droit et états d’exception Une conception de l’État. Paris : PUF 2013, p 9.

78 - Marie-Laure Basilien-Gainche. Op.Cit, p 9.

تنظيم حاالت األزمات يعوزه الوضوح
المبحث 

2
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ورغـم الظرفيـة التـي شـابت اتخـاذ هـذا االأمـر، وبالرغـم مـن عـدم دسـتوريته سـواء بالعـودة إلى دسـتور 

1959 أو دسـتور 2014، فقـد صمـد أمـام مختلـف التغيـرات التـي عاشـتها تونس سـواء سـنة 1987، أو 2011 أو 

.2014

وبالرغم من تهديد الرئيس السابق باجي قائد السبسي بالتوقف عن اعتماد هذا االأمر لعدم دستوريته.

وبالرغـم مـن تقديـم مشـروع قانـون أساسـي يتعلـق بتنظيـم حالـة الطـوارئ سـنة 2018، فـإن التأطيـر 

القانونـي لحـاالت االأزمـات بقـي مقتصـرا علـى أمـر 26 جانفـي 1978 لحالـة الطـوارئ، والفصليـن 77 و80 مـن 

.2014 دسـتور 

إن الوقـوف عنـد دراسـة المنظومـة القواعديـة اليـوم يدعونا مـن جهة أولى إلـى تناول نقائـص أنظمة حالة 

سـتثناء التـي جـاء بها الفصـل 80 من الدسـتور  الطـوارئ مـن جهـة أولـى )الفقـرة 1( وإلـى محاولـة فهـم حالـة االإ

من جهـة ثانية )فقـرة 2(.

الفقرة )1( نقائص أنظمة حاالت الطوارئ

لقــد كان االأمــر عــدد 50 لســنة 1978 منــذ صــدوره محــّل انتقــاد رجــال القانــون والحقوقييــن، باعتبــاره 

نصــا يســتهدف التضييــق مــن الحريــات بشــكل تعّســفي فضــال عــن كونــه ال يحتــرم مقتضيــات دســتور 1959 وال 

المواثيــق الدوليــة ذات العالقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد تنامــت الضــرورة إلــى نســخ هــذا االأمــر مــع 

طــار القانونــي لحالــة الطــوارئ وضــرورة وضــع  صــدور دســتور 2014 )أ( وأّكــدت جائحــة كوفيــد 19 قصــور االإ

إطــار قانونــي لحالــة الطــوارئ الصحيــة )ب(.

طار القانوني المتعلق بحالة الطوارئ الأحكام الدستور أ/ ضرورة اخضاع االإ

تتمثــل حالــة الطــوارئ فــي نظــام تشــريعي يســمح بتوســيع اســتثنائي لصالحيــات الســلط المدنيــة فــي 

تحديــد ممارســة الحقــوق والحريــات لمجابهــة خطــر داهــم ناتــج عــن نيــل خطيــر مــن النظــام العــام أو فــي 

حصــول أحــداث تكتســي بخطورتهــا صبغــة الكارثــة العامــة.

وقــد تمّيــز التأطيــر القانونــي لهــذه الحالــة فــي القانــون التونســي باالرتجــال، والخلــط بيــن حالــة الطــوارئ 

ــتثناء. وحالة االس

ــة  ــالن حال ــم اع ــد ت ــا، فق ــبق تنظيمه ــوارئ س ــة الط ــود حال ــول أن وج ــن الق ــال، يمك ــبة لالرتج فبالنس

الطــوارئ بمقتضــى االأمــر عــدد 49 لســنة 1978، ليتــم تنظيمهــا بمقتضــى االأمــر عــدد 50 لنفــس الســنة وبنفــس 

تاريــخ االأمــر الســابق، وهــو مــا يعكــس صياغــة هــذا النــص تحــت ضغــط أحــداث 26 جانفــي 1978.

ــر  ــت االأوام ــد كان ــة، فق ــكل رقاب ــي ل ــاب كل ــي غي ــم ف ــر ت ــذا االأم ــاذ ه ــى أن اتخ ــارة إل ش ــن االإ ــّد م وال ب

ــة. داري ــة االإ ــام المحكم ــلطة أم ــاوز الس ــاوى تج ــّد دع ــة ض ــة محصّن الترتيبي
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وقــد صمــد أمــر 26 جانفــي 1978 أمــام التقلبــات السياســية فبقــي ســاري المفعــول إلــى اليــوم دون أن 

يعــرف أي تعديــل.

وبالرغــم مــن أن االأمــر المنظــم لحالــة الطــوارئ يتعــارض مــع أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور، ومــع 

مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، فقــد خــرق التحفــظ التشــريعي، إذ أنــه مــن المفــروض أن يقــع تنظيــم حالة 

الطــوارئ بقانــون أساســي وليــس بأمــر ترتيبــي. وهــو يخــرق مبــدأ التناســب، إذ أنــه يقــّر ســلطة واســعة لتقييــد 

الحقــوق والحريــات، ونــص فــي فصلــه التاســع علــى عقوبــات ســالبة للحريــة تصــل إلــى عاميــن، والحــال أن 

الفصــل 65 مــن الدســتور يجعــل »ضبــط الجنايــات والجنــح والعقوبــات المنطبقــة عليهــا وكذلــك المخالفــات 

المســتوجبة لعقوبــة ســالبة للحريــة« مــن مجــال القانــون، فــإن تطبيقــه عــرف منــذ ســنة 2011 عــدة تجــاوزات 

تمثلــت فــي عــدم االلتــزام بأحــكام االأمــر نفســه. فقــد نــص الفصــل الثانــي مــن االأمــر علــى أن المــدة القصــوى 

عــالن حالــة الطــوارئ هــي »ثالثــون يومــا«، وال يمكــن وفــق الفصــل الثالــث مــن نفــس االأمــر »التمديــد فــي  الإ

عــالن عــن حالــة الطــوارئ يــوم 15  حالــة الطــوارئ إال بأمــر آخــر يضبــط مّدتــه النهائيــة«، والحــال أنــه تــم االإ

ــة بمقتضــى أوامــر رئاســية كان آخرهــا بمقتضــى  ــّم علــى مــدى ســنوات تمديــد هــذه الحال جانفــي 201179. وت

االأمــر الرئاســي عــدد 67 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 23 جويليــة 2021 يتعلــق بتمديــد حالــة الطــوارئ والــذي مــّدد 

فيهــا لمــدة ســتة )6( أشــهر ابتــداء مــن 24 جويليــة 2021 إلــى غايــة 19 جانفــي 2022.

وكان مــن الضــروري ســّن قانــون أساســي يتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ، خاصــة أن رئيــس الجمهوريــة 

الســابق باجــي قائــد السبســي، لــّوح فــي أحــد تصريحاتــه بأنــه غيــر مســتعّد للتمديــد فــي حالــة الطــوارئ بأمــر 

يكــون غيــر دســتوري. وأكــد الرئيــس قيــس ســعيد فــي عديــد التصريحــات قبــل انتخابــه بــأن »حالــة الطــوارئ 

التــي يُعلــن عنهــا ويتــم التمديــد فيهــا الأشــهر تُمثــل خرقــا لدســتور 2014، وغيــر مبــررة«، مشــيرا إلــى أن االأمــر 
المنظــم لحالــة الطــوارئ كان مخالفــا لدســاتير الجمهوريــة التونســية، وداعيــا إلــى ضــرورة تغييــره«.80

ــر 2018،  ــخ 30 نوفمب ــة الطــوارئ بتاري ــم حال ــق بتنظي ــي يتعل ــون أساس ــم مشــروع قان ــّم تقدي ــد ت وق

لكــن تعــرض المشــروع إلــى عديــد االنتقــادات المّتصلــة ببعــض االأحــكام المخالفــة الأحــكام الدســتور وخاصــة 

الفصــل 49 منــه، ولئــن أنهــت لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة أعمالهــا، إال أن محتــوى النــّص 

مــع الظــروف السياســية التــي ســادت منــذ 2019 وإلــى اليــوم حالــت دون عــرض مشــروع القانــون االأساســي 

علــى الجلســة العامــة.

وال خــالف اليــوم فــي أن تنظيــم حالــة الطــوارئ تمثــل إحــدى تجليــات خــرق الدســتور، وهــو مــا يدعــو 

إلــى ضــرورة العمــل علــى تقديــم مشــروع قانــون أساســي يتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ.

ــة مــن تقييــد  ــار مــا تفرضــه هــذه الحال ــة القضائيــة، باعتب ــة الطــوارئ للرقاب وإلــى ضــرورة إخضــاع حال

ــات.  للحقــوق والحري

79 - أمر عدد 184 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جانفي 2011 يتعلق بإعالن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.

.gjBB/fr.urlz//:https :80 - يراجع في هذا تصريح إذاعي مع قناة صراحة ف م على الرابط التالي

https://urlz.fr/gjBB
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وتماشــيا مــع خصوصّيــة حالــة الطــوارئ وتميزهــا بالطابــع االســتثنائي والمســتعجل فإنــه مــن الضــروري 

الحديــث عــن تطويــع االإجــراءات القضائيــة الحمائيــة لضمــان حقــوق المواطنيــن وذلــك بإحــداث إجــراء قضائــي 

ــي81  ــاء الفرنس ــي القض ــه ف ــول ب ــراء المعم ــاكلة االإج ــى ش ــات عل ــوق والحري ــة الحق ــاص بحماي ــتعجالي خ اس

ــة  ــي الرقاب ــّر اختصاصــه ف ــد أق ــة الفرنســي ق ــس الدول Le référé liberté et le référé suspension وكان مجل

الدنيــا لقــرار التمديــد فــي حالــة الطــوارئ عمــال بمقتضيــات القانــون82 الــذي يخــول لــه83 اتخــاذ كل القــرارات 

الضروريــة لحمايــة الحقــوق االأساســية التــي تســبب أحــد أشــخاص القانــون العــام أو القانــون الخــاص 

المكلــف بتســيير مرفــق عمومــي فــي المســاس بهــا بصفــة خطيــرة وبمخالفــة واضحــة للشــرعية أثنــاء ممارســته 

لصالحياتــه84. مــع التأكيــد علــى الســلطة التقديريــة التــي يتمتــع بهــا رئيــس الجمهوريــة لتقديــر جــدوى التمديــد 

ــلطته  ــتخدامه لس ــي اس ــاب ف ــة أص ــس الجمهوري ــر أن رئي ــي اعتب ــي االداري الفرنس ــه. اال أن القاض ــن عدم م

التقديريــة وأن خــرق الشــرعية الواضــح ال يتوفــر فــي صــورة الحــال85. 

Le Bot )Olivier(, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté Étude de l’article L. 521-  -  81
2 du Code de justice administrative, Thèse de Doctorat en droit public, Présentée et soutenue publiquement à Aix-en-

 Provence le 9 décembre 2006, 698 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01704108/document , Petit )Jaques(, » Les armes
 du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales, Colloque: La guerre des juges aura-t-elle lieu? «,
 Revue générale du droit, 2016, https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/coll_rennes_RGD201604.pdf,
 Andriantsimbazovina )Joël(, » La protection des libertés, fondement de la compétence du juge administratif ? «, Publié en
 avant-première, X. Bioy, E. Debaets, J. Schmitz )dir.(, Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés,
 ,Institut universitaire Varennes, coll. » Colloques et essais «, 2020, Revue générale du droit, 2019
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/ER_2019_ANDRIANZIMBAZOVINA.pdf

82 - Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, Article L521-1 et article L521-2 
du Code de justice administrative. https://urlz.fr/gjBH.

83 - L521-2 du Code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés 
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, 
une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures «.

84 - Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2005No 287777Mme A. et autres, Décision N°287777 : 
»Considérant que si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative 
sont remplies, le juge des référés peut prescrire » toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », 
de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un » caractère provisoire » ; qu’il suit 
de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, 
ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité 
administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision«, https://urlz.fr/ghFy.

85 - Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2005No 287777Mme A. et autres, Décision 
N°287777 : » Considérant qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’article 3 de la loi prévoit cependant qu’il peut être 
mis fin à l’état d’urgence » par décret en conseil des ministres » avant l’expiration du délai de trois mois ; que le silence de la 
loi sur les conditions de mise en œuvre de la faculté ainsi reconnue au Président de la République ne saurait être interprété, 
eu égard à la circonstance qu’un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui dans un Etat de droit sont par nature 
limités dans le temps et dans l’espace, comme faisant échapper ses modalités de mise en œuvre à tout contrôle de la part du 
juge de la légalité ;Considérant en l’espèce, qu’en raison notamment des conditions dans lesquelles se sont développées les 
violences urbaines à partir du 27 octobre 2005, de la soudaineté de leur propagation, de l’éventualité de leur recrudescence 
à l’occasion des rassemblements sur la voie publique lors des fêtes de fin d’année et de l’impératif de prévention inhérent 
à tout régime de police administrative, il ne saurait être valablement soutenu qu’en décidant de ne pas mettre fin dès à 
présent à la déclaration de l’état d’urgence, le chef de l’Etat aurait, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation étendu qui est 
le sien, pris une décision qui serait entachée d’une illégalité manifeste, alors même que, comme le soulignent les requérants, 
les circonstances qui ont justifié la déclaration d’urgence, ont sensiblement évolué ;Considérant que dans la mesure où les 
conditions exigées pour la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont un caractère cumulatif et 
où la condition tirée du caractère manifeste de l’illégalité dénoncée par les requérants fait défaut, les conclusions présentées 
à titre subsidiaire doivent être rejetées «, https://urlz.fr/ghFy.

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01704108/document
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/jacquespetit/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/coll_rennes_RGD201604.pdf
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/joelandriantsimbazovina/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/ER_2019_ANDRIANZIMBAZOVINA.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449326
https://urlz.fr/ghFy
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كمـا إنـه بإمـكان الصنـف الجديـد مـن النـزاع القضائـي أن ينظـر فـي النزاعـات التـي قد تنشـأ جـراء تضارب 

الحقـوق التـي قـد يحـّد بعضها البعـض. إذ أننا الحظنـا أن االلتجاء لحق االإضـراب بصفة عشـوائية ال تأخذ بعين 

االعتبـار مبـدأ اسـتمرارية المرفـق العام وضـرورة ضمان التمتـع بالحقوق االأساسـية كالحق في الصحـة والتعليم 

والتنقـل إلـى حـد إفراغهـا مـن فحواهـا ممـا يتجـه معـه ضـرورة إيجـاد دعـوى قضائيـة تنظـر فـي مـدى مسـاس 

االإضـراب بممارسـة بقيـة الحقوق.

ب/ الحاجة إلى تأطير تشريعي لحالة الطوارئ الصحية

ــم الســلط، خاصــة  ــال اســتثنائيا لتنظي ــة ضمــن حــاالت االأزمــات، وتقتضــي تعدي تدخــل االأزمــة الصحي

ــة والتشــريعية.  ــا الســلطتين التنفيذي منه

ووفــق االأطــر الدســتورية والفقهيــة، تنــدرج االأزمــة الصحيــة ضمــن حالــة الطــوارئ، والتــي يمكــن تعريفهــا 

علــى أنهــا نظــام تشــريعي اســتثنائي يســمح بتمديــد اســتثنائي لصالحيــات الســلط المدنيــة فــي تنظيــم وتقييــد 

ــر مــن النظــام العــام أو  ــل خطي ــج عــن ني ــة خطــر داهــم نات ــك فــي »حال ــات وذل ممارســة الحقــوق والحري

أحــداث تكتســي بخطورتهــا صبغــة كارثــة عامــة«.

ويمكــن القــول أن وبــاء الكوفيــد 19 مّثــل أول أزمــة صحيــة اقتضــت إعمــال حالــة الطــوارئ فــي تاريــخ 

ــة،  ــة الطــوارئ الصحي ــي لحال ــر قانون ــى اســتنباط تأطي ــدول إل ــن ســارعت بعــض ال ــة التونســية. ولئ الجمهوري

عبــر أنظمــة تشــريعية خاصــة لمجابهــة أزمــة الكوفيــد، ففــي فرنســا وبالرغــم مــن وجــود قانــون يتعلــق بحالــة 

الطــوارئ، صــدر بتاريــخ 23 مــارس 2020 قانــون يضبــط حالــة الطــوارئ الصحّيــة86، وفــي المغــرب، تــم اصــدار 

كيدة 
أ

مرســوم بقانــون مــؤرخ فــي مــارس 2020 يتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحيــة87، فــإن تونس ورغــم الحاجــة اال

طــار. ففــي 8 جويليــة 2021 أودعــت  إلــى مثــل هــذه النصــوص، عرفــت تأخيــرا فــي المبــادرة بنــص فــي هــذا االإ

الحكومــة مشــروع قانــون أساســي يتعلــق بحالــة الطــوارئ الصّحيــة، وتــّم إيداعــه مــع طلــب اســتعجال النظــر، 

وقــد عــرّف مشــروع القانــون حالــة الطــوارئ الصحيــة علــى أنهــا »الحالــة المترتّبــة عــن تفشــي أمــراض تكتســي 

طابعــا وبائيــا أو خطــرا محدقــا بالصحــة العامــة، تقتضــي مجابهتــه اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية اســتعجالية«.

وخّصــص مشــروع القانــون بابــا لشــروط وإجــراءات اعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة، وقــد اختــزل مشــروع 

القانــون شــروط اعــالن حالــة الطــوارئ فــي التعريــف الــوارد فــي الفصــل الثانــي مــن نفــس المشــروع، فــي حيــن 

اقتصــرت االإجــراءات علــى معاينــة الهيئــات الصحيــة المختصــة لتفشــي االأمــراض المشــار إليهــا فــي الفصــل 

الثانــي، واعدادهــا »تقريــرا فــي الغــرض يحــال إلــى رئيــس الحكومــة«. ويتــم اعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة 

بأمــر حكومــي باقتــراح مــن وزيــر الداخليــة والوزيــر المكلــف بالصحــة.

.Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 - 86

 Décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures - 87

.de sa déclaration
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أمــا بالنســبة للمــّدة التــي يمكــن أن تســتغرقها حالــة الطــوارئ الصحيــة، فقــد جــاء النــص فــي صياغــة 

ــال  ــة االآج ــوارئ الصحي ــة الط ــدة حال ــد م ــي تحدي ــار ف ــن االعتب ــذ بعي ــه »يؤخ ــى أن ــرت عل ــة اقتص فضفاض

ــي كل  ــدة ف ــذه الم ــاوز ه ــن أن تتج ــه، وال يمك ــي من ــّد أو التوق ــاء أو الح ــار الوب ــدي النتش ــة للتص الضروري

ــدا  ــل قي ــط الفص ــال«. وال يضب ــب الح ــص حس ــد أو التقلي ــد أو للتمدي ــة للتجدي ــهر قابل ــة أش ــاالت الثالث الح

للتجديــد أو التمديــد، ممــا يعطــي ســلطة مطلقــة للســلطة التنفيذيــة فــي تمديــد الحالــة، دون رقابــة قضائيــة. 

وينــّص القانــون علــى جملــة مــن التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا منهــا: تحديــد ومراقبــة إقامــة االأشــخاص، 

منــع أو وضــع قيــود علــى حريــة تنقــل االأشــخاص، بمــا فــي ذلــك المنــع مــن الدخــول إلــى التــراب الوطنــي أو 

مغادرتــه، منــع أو تنظيــم تحديــد جــوالن العربــات ووســائل النقــل، منــع أو تنظيــم التجمعــات واالنشــطة، 

وأحــال القانــون إلــى الســلطة الترتيبيــة ضبــط كيفيــة تطبيــق هــذه الحــدود.

ــة، وقــد  ــة تســخير االأشــخاص والمؤسســات والوســائل الضروري ــى إمكاني ــون عل كمــا نــص مشــروع القان

ــات الفصــل 49 مــن الدســتور. ــزام بمقتضي ــى ضــرورة االلت أشــار الفصــل 8 إل

ــة  ــي إمكاني ــل ف ــة تتمث ــس الحكوم ــد رئي ــة بي ــة هام ــون صالحي ــروع القان ــن مش ــل 11 م ــن الفص ويتضم

»إقــرار إجــراءات خاصــة ذات طابــع اقتصــادي أو مالــي أو اجتماعــي لمعالجــة التداعيــات المنجــرة عــن تطبيــق 

ســتثنائية المّتخــذة خــالل حالــة الطــوارئ الصحيــة«. والمقصــود بهــذه االإجــراءات إمكانيــة  االإجــراءات االإ

قتطــاع مــن االأجــور، أو فتــح حســابات خاصــة أو تحويــل اعتمــادات. وخصــص مشــروع القانــون البــاب الرابــع  االإ

للعقوبــات، وهــو مــا كان يطــرح إشــكاال فــي غيــاب مثــل هــذا القانــون، وتتمثــل العقوبــات خاصــة فــي خطايــا 

ــة،  ــل مأمــوري الضابطــة العدلي ــن قب ــات م ــة المخالف ــم معاين ــار. وتت ــف دين ــار و 50 أل ــن 100 دين ــرواح بي تت

ــا لــدى القباضــات خــالل العشــرة أيــام. ويجــب دفــع الخطاي

إن مــا يمكــن التأكيــد عليــه هــو أن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــاالت االأزمــات تتميــز بقصــور قانونــي. 

فــال زال الخلــط بيــن حالــة الطــوارئ وحالــة االســتثناء، فبالرغــم مــن االتفــاق حــول كــون حالــة الطــوارئ هــي 

حالــة تشــريعية، وأن حالــة االســتثناء هــي حالــة دســتورية تــؤدي إلــى تعليــق النظــام الدســتوري مؤقتــا، فــإن 

ــتور.  ــن الدس ــن 77 و80 م ــى الفصلي ــتند إل ــوارئ تس ــة الط ــد حال ــة بتمدي ــر المتعلق ــف االأوام ــات مختل اطالع

ــالن  ــق بإع ــوان 2021 يتعل ــي 24 ج ــؤرخ ف ــنة 2021 م ــدد 59 لس ــي ع ــر الرئاس ــات االأم ــي اطالع ــاء ف ــد ج فق

حالــة الطــوارئ. إشــارة إلــى الفصــل 77 مــن الدســتور )وهــو يحيــل فــي مطتــه الخامســة إلــى الفصــل 80 مــن 

الدســتور(، وإلــى االأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ.

طــار القانونــي لهــذه  ويمكــن القــول أنــه فــي غيــاب قانــون يتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحيــة، يقتصــر االإ

الحالــة فــي مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 9 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 17 أفريــل 2020 يتعلــق بزجــر مخالفــة منــع 

الجــوالن وتحديــده والحجــر الصحــي الشــامل والتدابيــر الخاصــة باالأشــخاص المصابيــن أو المشــتبه بإصابتهــم 

بفيــروس كورونــا كوفيــد	 19.
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وجملــة مــن القــرارات منهــا قــرار وزيــر الصّحــة مــؤرخ 21 أوت 2020 يتعلــق بإلزاميــة ارتــداء الكمامــات 

الواقيــة بالفضــاءات واالأماكــن العمومّيــة والــذي ينــّص علــى »يتعّيــن ارتــداء الكمامــات الواقيــة فــي الفضــاءات 

ــن علــى المســؤولين المشــرفين علــى  واالأماكــن المفتوحــة أو المغلقــة المفتوحــة للعمــوم«، وعلــى أنــه » يتعّي

تســيير الفضــاءات واالأماكــن المنصــوص عليهــا بالفصــل االأّول أعــاله احتــرام مقتضيــات هــذا القــرار وفــرض 

االلتــزام بهــا«، لكــن دون ضبــط الإجــراءات أو عقوبــات محــددة.

وكان آخـر قـرار صـدر ضمـن مجابهـة جائحـة الكوفيـد االأمـر رئاسـي عـدد 83 لسـنة 2021 مـؤرخ فـي 30 

جويليـة 2021 يتعلـق بإقـرار تدابيـر احترازيـة لمجابهـة جائحـة كوفيـد 19. وقـد أحـال هـذا االأمـر فـي اطالعاتـه 

إلـى الفصـل 80 مـن الدسـتور، وإلـى االأمر الرئاسـي عـدد 70 لسـنة 2021 المؤرخ فـي 26 جويليـة 2021 المتعلق 

بمنـع الجـوالن بكامـل تـراب الجمهوريـة، وعلـى االأمـر الرئاسـي عدد 77 لسـنة 2021 مـؤرخ فـي 28 جويلية 2021 

شـارة إلـى أمر 1978.  دارة جائحـة كوفيـد 19 وتحديـد مهامها وتركيبتها دون االإ المتعلـق بإحـداث قاعـة عمليـات الإ

وراجـع هـذا االأمـر توقيـت منـع جـوالن االأشـخاص والعربـات بكامـل تـراب الجمهوريـة الفصل مـع إقـرار تدابير 

تضبـط منـع كافـة التظاهرات والتجمعـات العائلية والخاصـة والعامة بالفضـاءات المفتوحـة أو المغلقة. وبعض 

القواعـد المتعلقـة بخدمـات المطاعـم والمقاهـي، وقواعد تهـم جميع الوافديـن على البالد التونسـية عبر جميع 

المعابـر البريـة والجويـة والبحريـة، وواجبـات مختلفة للسـلط العمومية.

ال يمكـن أن تتـم مواصلـة تنظيـم حالـة الطـوارئ بمقتضى االأمر عدد 50 لسـنة 1978 مؤرخ فـي 26 جانفي 

1978 المتعلـق بتنظيـم حالـة الطـوارئ فـي حيـن أنـه عمـال بأحـكام الفصـل 49 من الدسـتور ال يمكـن الحد من 

الحقـوق والحريـات إال بموجـب نـص تشـريعي أي بموجـب قانـون. وهـو مـا يتماشـى ومنطـوق الفصـل 65 مـن 

الدسـتور الـذي ينـص علـى أن النصـوص المتعلقـة بالحقـوق والحريات تتخذ شـكل قوانيـن عادية. 

ضافـة إلـى اختـالف المرجعيـة القانونيـة المعتمـدة أثنـاء ممارسـة الرقابـة القضائيـة علـى االإجـراءات  باالإ

المقيـدة للحقـوق والحريـات. إذ أن الحـاالت االسـتثنائية لهـا مرجعيتهـا القانونيـة الخاصـة بهـا إذ يصبـح تقييـد 

الحقـوق مقبـوال ومبـررا وال ينظـر القاضـي إال فـي تبريـرات هـذه التقييـدات88. ولذلك فانـه يجـب التعامل معها 

بجديـة حتـى ال يتـم التسـاهل فـي االلتجـاء إليهـا واسـتعمالها كمبـرر للحـد مـن الحريـات89. 

88 - Rousseau )Dominique(, » L’état d’urgence, un état vide de droit )s( ? «, Revue Projet, 2006/2 n° 291, p. 25 : » Un contrôle 
est-il possible au moment de l’application de l’état d’urgence? Par définition, c’est une mission impossible puisque, 
précisément, l’instauration de l’état d’urgence a pour objet de permettre ce que l’Etat de droit interdit: les atteintes au libre 
exercice des libertés et l’affaiblissement des garanties, notamment juridictionnelles, de leur protection. Les interdictions de 
manifester, les assignations à résidence, les limitations d’aller et venir ne peuvent plus, en effet, être contrôlées au regard de 
la légalité ordinaire, au regard du droit commun des libertés mais au regard de la » légalité« d’exception qui les autorise. En 
d’autres termes, les bases du contrôle changent: alors qu’en temps ordinaire elles permettent au juge de sanctionner des 
atteintes graves à tel ou tel droit fondamental, en temps d’état d’urgence elles lui permettent de les déclarer justifiées par les 
circonstances exceptionnelles. Maintenu en théorie, le contrôle devient inopérant en pratique «, https://www.revue-projet.
com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/

89 - Lebreton )Gilles (, » Les atteintes aux droits fondamentaux par l’état de siège et l’état d’urgence », Cahiers de la recherche 
sur les droits fondamentaux, p. 83: » L’état de siège et l’état d’urgence ont des conditions de mise en œuvre qu’on est en 
droit de juger trop souples,

et par conséquent menaçantes pour les libertés, qu’il s’agisse «, https://doi.org/10.4000/crdf.6847

https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
https://doi.org/10.4000/crdf.6847
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وترتيبـا علـى مـا تقـدم فانـه يتجـه التأكيـد علـى ضـرورة العمـل علـى سـّن قانـون أساسـي يتعلـق بتنظيـم 

حالـة الطـوارئ90، مـع التأكيـد علـى ضـرورة تدقيق النظـام القانوني لحالـة الطوارئ ومـا تتطلبه من شـروط ومن 

إجراءات. 

ويتجــه التأكيــد علــى الجــدوى مــن ســن قانــون لحالــة الطــوارئ الصحيــة الــذي مــن شــأنه أن يفــرد هــذا 

النــوع مــن االأزمــات بقانــون خــاص بــه أو علــى االأقــل تخصيــص بــاب ضمــن قانــون حالــة الطــوارئ للطــوارئ 

الصحيــة.

الفقرة )2( رؤى متباينة بخصوص الحالة االستثنائية للفصل 80 من الدستور 

ينــدرج النظــام الــذي جــاء بــه الفصــل 80 ضمــن مــا يســمى فــي الفقــه الدســتوري بحالــة االســتثناء أو 

مــا يطلــق عليــه البعــض »دكتاتوريــة الخــالص الوطنــي«91، أو الدكتاتوريــة الدســتورية92. وهــو نظــام يســمح 

بهــدف الدفــاع عــن النظــام الديمقراطــي وعلــى وجــود الدولــة، بتعليــق العمــل ظرفيــا بأحــكام الدســتور، قصــد 

ــمى  ــا يس ــى لم ــيد االأقص ــة التجس ــذه الحال ــل ه ــات. وتمث ــادي للمؤسس ــير الع ــادة الس ــر وإع ــدي للخط التص

.93 le paradigme de la dictature constitutionnelle»نمــوذج الدكتاتوريــة الدســتورية«

ولئــن تبــدو حالــة االســتثناء للوهلــة االأولــى مــن ثوابــت الخيــارات الدســتورية فــي تونــس، إذ أن صياغــة 

الفصــل 80 مــن دســتور 2014، تشــابه إلــى حــّد كبيــر صياغــة الفصــل 46 مــن دســتور 1 جــوان 1959 كمــا تــم 

تعديلــه، إال أن مــا يجــب التأكيــد عليــه هــو أن حالــة االســتثناء لــم تطبــق بالمــرة بشــكل كامــل بــل كانــت عــادة 

ــة الطــوارئ. مــن جانــب آخــر، تميــزت صياغــة الفصــل 80 عــن الفصــل 46 مــن دســتور 1959  مختلطــة بحال

بكونهــا وضعــت قيــودا دســتورية لســلطة رئيــس الجمهوريــة.

ــة 2021،  ــوم 25 جويلي ــذ ي ــه من ــة، إذ أن ــة راهن ــن الدســتور أهمي ــى الفصــل 80 م ويكتســي الرجــوع إل

أصبحــت المنظومــة المؤسســاتية والقواعديــة معلقــة بالتوجــه الــذي يمكــن أن يتبعــه رئيــس الجمهوريــة فــي 

تطبيــق الفصــل، خاصــة أن غيــاب المحكمــة الدســتورية، ســيجعل االحتــكام إلــى مؤسســة دســتورية مســتحيال، 

وقــد يغــري باالســتناد إلــى مشــروعية شــعبية لحســم مســألة اصــالح المؤسســات الدســتورية.

ويمكــن القــول إن الفصــل 80 حــدد الهــدف مــن اللجــوء إلــى الفصــل 80 )أ(، ووضــع جملــة مــن الشــروط 

)ب( وضبــط جملــة مــن االإجــراءات )ج( وصــوال إلــى وضــع قيــود لســلطة الرئيــس )د(.

90 - انظــر تقريــر المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة التقريــر السداســي حــول متابعــة تطبيــق الدســتور التونســي وتجســيده علــى 

طــار القانونــي (أكتوبــر 2020 – مــارس 2021 )ص. 38-40.  مســتوى الإ

https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2021/04/web-AR-rapport-semestriel-2021-03.pdf

.Jean Gicquel et Eric Gicquel. Droit constitutionnel. Paris : LGDJ, 33 ème édition, 2019, p 685 - 91

.Simon Louis FORMERY. La constitution commentée article par article. Paris : Hachette ; Les fondamentaux ; 2000, p 52 - 92

https://journals.openedition.org/traces/5060 »Mathieu CARPENTIER, » État d’exception et dictature - 93

https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2021/04/web-AR-rapport-semestriel-2021-03.pdf
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أ/ الغاية المرتبطة بالفصل 80

حــّدد الفصــل 80 بشــكل واضــح الغايــة التــي تحــدو حالــة االســتثناء، فنــص فــي فقرتــه الثانيــة بشــكل 

ــة فــي  ــب الدول ــن عــودة الســير العــادي لدوالي ــى تأمي ــر إل ــه » يجــب أن تهــدف هــذه التدابي ــى أن ــح عل صري

أقــرب االآجــال«.

ومــن الواضــح مــن خــالل هــذه الفقــرة وجــود واجــب دســتوري تقــوم عليــه فلســفة الفصــل 80 وهــو 

ــة  ــالح وال لحظ ــة اص ــت ال لحظ ــل 80 ليس ــة الفص ــة«. فلحظ ــب الدول ــادي لدوالي ــير الع ــودة الس ــن ع »تأمي

تأســيس دســتوري، بمعنــى أنــه ال يمكــن اللجــوء إلــى الفصــل 80، لتغييــر دواليــب الدولــة، أو مراجعــة التوازنات 

بيــن الســلط.

ــام  ــمح للنظ ــام يس ــو نظ ــل ه ــتوري، ب ــام الدس ــاء النظ ــال بإنه ــس تعجي ــتثناء، لي ــة االس ــر حال فجوه

ــق  ــمح بتعلي ــتثناء تس ــة االس ــي أن حال ــا يعن ــو م ــاته. وه ــالل مؤسس ــن خ ــه م ــن نفس ــاع ع ــتوري بالدف الدس

ــادي. ــع الع ــى الوض ــودة إل ــار الع ــي انتظ ــت ف ــق مؤق ــه تعلي ــة، لكن ــة القواعدي المنظوم

ب/ الشروط الجوهريّة لّلجوء إلى الفصل 80

ــارة  ــد وردت عب ــم«. وق ــر داه ــود »خط ــا وج ــة، أّوله ــروط الجوهري ــن الش ــة م ــل 80 جمل ــط الفص ضب

الخطــر الداهــم فــي الدســتور فــي ثالثــة فصــول هــي الفصــول 56 و 75 )تعــذر إجــراء االنتخــاب فــي موعــده 

بســبب خطــر داهــم( والفصــل 80. ويمكــن تعريــف الخطــر الداهــم بكونــه أحــداث أو أوضــاع تمثــل تهديــدا 

حــادا ومباشــرا ومتحققــا، بمعنــى أن آثــاره تحققــت أو بــدأت فــي التحقــق94. 

وال يكفــي أن يكــون الحــدث جليــال ومفاجئــا العتبــاره خطــرا داهمــا علــى معنــى الفصــل 80، فوفــاة رئيــس 

الجمهوريــة قبيــل االنتخابــات مثلمــا وقــع مــع الرئيــس الراحــل باجــي قائــد السبســي، لــم يكــن خطــرا داهمــا. 

ووجــود تهديــدات إرهابيــة مثلمــا كان الحــال خــالل الفتــرة االنتخابيــة لســنة 2014، ليــس خطــرا داهمــا يبــرر 

تأجيــل االنتخابــات أو اعــالن الحالــة االســتثنائية. فــال بــد مــن أن يتوفــر فــي الخطــر الداهــم شــرطان، فمــن 

ــالد أو اســتقاللها«، وهــذه الخصائــص كمــا  ــان الوطــن أو أمــن الب جهــة يجــب أن يكــون الخطــر »مهــددا لكي

ــر أحدهــا يغنــي عــن االآخريــن.  وردت فــي الفصــل 80 ليســت تراكميــة وإنمــا بدائليــة alternatives أي أن توّف

شــارة إلــى أن هــذه الصيغــة تختلــف عــن صيغــة الفصــل 46 فــي دســتور 1959، فقــد كانــت الشــروط  وتجــدر االإ

تراكميــة إذ كانــت الصياغــة كالتالــي »خطــر داهــم مهــدد لكيــان الجمهوريــة وأمــن البــالد واســتقاللها«. والشــّك 

أن الصيغــة الحاليــة للفصــل 80، تفســح المجــال أكثــر للســلطة التقديريــة لرئيــس الجمهوريــة مــن أجــل اللجــوء 

إلــى حالــة االســتثناء.

طرش، 2020، ص 412.
أ

94 - يراجع في هذا معتز القرقوري. النظام السياسي التونسي، تونس: مجمع اال
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ــه  ــّذر مع ــروري أن »يتع ــن الض ــل م ــتثناء، ب ــة االس ــالن حال ع ــه الإ ــر أو تحّقق ــون الخط ــي مضم وال يكف

ــي جــاءت  ــة االســتثناء الت ــى جــذور مؤسســة حال ــا إل ــة«، وهــذا الشــرط يحيلن ــب الدول الســير العــادي لدوالي

كحــّل لفشــل الدولــة ومؤسســاتها فــي مواجهــة االأخطــار التــي تســتهدف النظــم الديمقراطيــة وقــد تــؤدي إلــى 

انحاللهــا أو انحــالل الدولــة la déliquescence de l’Etat. ويعنــي تعــذر الســير العــادي عــدم إمكانيــة اضطــالع 

المؤسســات بصالحيتهــا، لكــن مــاذا لــو كان الخطــر مــن داخــل دواليــب الدولــة نفســها، إذ يصبــح التعطيــل مــن 

داخــل المؤسســات نفســها مثلمــا هــو الحــال مــع البرلمــان فــي تونــس اليــوم، حســب رأي جــزء مــن التونســيين، 

الــذي تعطلــت أعمالــه عديــد المــرات جــراء الصراعــات الحــادة بيــن مكوناتــه. 

ــة االســتثناء، لكــن ال بــد أن  ــر اللجــوء إلــى حال ال شــك أن لرئيــس الجمهوريــة ســلطة واســعة فــي تقدي

يتــم هــذا وفــق اجــراءات محــددة.

جرائية ج/ القيود االإ

عــالن حالــة االســتثناء. فــال  نــص الفصــل 80 علــى جملــة مــن االإجــراءات التــي تمثــل شــكليات جوهريــة الإ

يمكــن لرئيــس الجمهوريــة اتخــاذ التدابيــر المرتبطــة بحالــة االســتثناء إال »بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس 

مجلــس نــواب الشــعب وإعــالم رئيــس المحكمــة الدســتورية، ويعلــن عــن التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب«.

ــي يجــب  ــة الت ــن كانــت هــذه االإجــراءات فــي ظاهرهــا متعــددة، إال أنهــا أقــرب للشــكليات الجوهري ولئ

القيــام بهــا دون االلتــزام بمخرجاتهــا. فاستشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب هــي استشــارة وجوبية 

وليســت مطابقــة، أي أنــه يجــب القيــام بهــا دون ضــرورة االلتــزام بمحتــوى االستشــارة.

لكــن يطــرح الســؤال فــي هــذا الســياق عــن شــكليات االستشــارة. وفــي غيــاب أي تدقيــق مــن الدســتور 

ــة بأنــه استشــار  لشــكل االستشــارة، ال يمكــن الجــزم بشــكل معيــن لهــذه االستشــارة، فقــد أعلــن رئيــس الدول

هاتفيــا رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، فــي حيــن أكــد هــذا االأخيــر بــأن االستشــارة لــم تقــع. وال نــدري بــأي 

ســتثنائية كانــت اعفاؤه مــن رئاســة الحكومة. طريقــة تمــت استشــارة رئيــس الحكومــة، خاصــة أن أولــى التدابيــر االإ

عــالم رئيــس المحكمــة الدســتورية، يمكــن القــول بأننــا اليــوم أمــام اجــراء مســتحيل نظــرا  وبالنســبة الإ

لغيــاب المحكمــة.

د/ التدابير االستثنائية

يمثـل الفصـل 80 »دسـتورا ضمـن الدسـتور«95، فهو يسـمح لرئيس الجمهوريـة بتعليق النظام الدسـتوري 

واتخـاذ تدابيـر مخالفـة الأحـكام الدسـتور، لكنها تبقـى دائما ضمـن دائرة حالة االسـتثناء المنظمة بالدسـتور. 

95 - Jean Giquel. Op. Cit, p 685. 
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ويســمح تطبيــق الفصــل 80 لرئيــس الجمهوريــة بممارســة صالحيــات اســتثنائية كانــت تعــود إلــى الحكومــة 

ــة ينتهــي العمــل بهــا بــزوال أســبابها. فمــن المفــروض أن ال  أو إلــى البرلمــان، لكــن التدابيــر هــي تدابيــر وقتّي

عــالن عــن  تتخــذ هــذه التدابيــر شــكل مراســيم أو قوانيــن96، بــل يمكــن االكتفــاء ببيــان للشــعب يتــم فيــه االإ

هــذه التدابيــر.

وال يحّدد الفصل 80 ماهية التدابير التي يمكن اتخاذها، لكنه يقيدها ببعض القواعد:

أولهــا أن مجلــس نــواب الشــعب يعتبــر فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. وهــذا يعنــي أنــه ال 

يمكــن ال حلــه وال منعــه مــن االنعقــاد. وال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس نــواب الشــعب كمــا ال يجــوز 

تقديــم الئحــة لــوم ضــد الحكومــة.

ــق  ــم اعــالن تعلي ــد ت ــة، فق ــوم 25 جويلي ــه ي ــع إعالن ــا وق ــالف حــول م ــاط االخت ــل هــذا أحــد نق ويمث

ــي 29  ــدد 80 لســنة 2021 مــؤرخ ف ــر الرئاســي عــــ ــا االأم ــواب الشــعب، وصــدر الحق ــس ن اختصاصــات مجل

ــق كل  ــه االأول »تعل ــي فصل ــص ف ــعب، وين ــواب الش ــس ن ــات مجل ــق اختصاص ــق بتعلي ــة 2021 يتعل جويلي

اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب لمــدة شــهر ابتــداء مــن 25 جويليــة 2021. ويمكــن التمديــد فــي المــدة 

المذكــورة بمقتضــى أمــر رئاســي وفــق مــا ينــص عليــه الفصــل 80 مــن الدســتور«. وهــو مــا تــم فــي مرحلــة أولــى 

بمقتضــى أمــر رئاســي عــدد 109 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 24 أوت 2021، ثــم بمقتضــى االأمــر الرئاســي عــدد 117 

لســنة 2021 مــؤّرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 يتعلــق بتدابيــر اســتثنائية.

ولئــن كان تعليــق االختصــاص ال يمثــل حــال للبرلمــان، فإنــه ودون شــك يمنعــه مــن أن يكــون فــي حالــة 

انعقــاد دائــم طيلــة الفتــرة، ممــا يعنــي مخالفــة مقتضيــات الفصــل 80.

عفــاء لبعــض أعضــاء الحكومــة ولبعض كبــار المســؤولين  مــن جانــب آخــر، تــم اتخــاذ جملــة مــن أوامــر االإ

منهــم الرئيــس المديــر العــام للتلفــزة الوطنيــة، فقــد أعلــن رئيــس الجمهوريــة ليلــة 25 جويليــة 2021 فــي بــالغ 

أنــه »بعــد استشــارة كّل مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب، وعمــال بالفصــل 80 مــن الدســتور، 

اتخــذ رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعّيد، اليــوم 25 جويليــة 2021، القــرارات التاليــة حفظــا لكيــان الوطــن وأمــن 

البــالد واســتقاللها وضمــان الســير العــادي لدواليــب الدولــة:

اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،  	

تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمّدة 30 يوما،  	

رفع الحصانة البرلمانية عن كّل أعضاء مجلس نواب الشعب،  	

تولــي رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة حكومــة يرأســها رئيــس حكومــة ويعّينــه رئيــس  	

الجمهورية، 

96 - يراجع في هذا مار رأيناه في هذا التقرير عند الحديث عن خصائص المراسيم والقوانين والقواعد المتعلقة بها.
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هــذا، وســيصدر فــي الســاعات القادمــة أمــر يُنّظــم هــذه التدابيــر االســتثنائية التــي حّتمتهــا الظــروف 

والتــي ســُترفع بــزوال أســبابها«.

وتــّم اتخــاذ أمــر رئاســي عـــدد 69 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 26 جويليــة 2021 يتعلــق بإعفــاء رئيــس الحكومة 

وأعضــاء بالحكومة.

وتســاءل البعــض هــل يجــوز إعفــاء رئيــس الحكومــة وهــو بمثابــة اســقاط لهــا، والحــال أن الفصــل 80 

يمنــع تقديــم الئحــة لــوم ضــد الحكومــة، فمــن بــاب أولــى وأحــرى، حســب رأيهــم، أن يمنــع مختلــف وســائل 

مســاءلة الحكومــة، خاصــة أن الفصــل 95 مــن الدســتور ينــص صراحــة علــى أن الحكومــة مســؤولة أمــام مجلــس 

نــواب الشــعب، وهــو مــا يطــرح تســاؤال فــي خصــوص االأســاس القانونــي لقــرار إعفــاء رئيــس الحكومــة؟

مــن جانــب آخــر نــّص الفصــل 92 مــن الدســتور علــى أن »يختــّص رئيــس الحكومــة بإقالــة عضــو أو أكثــر 

مــن الحكومــة«، وهــذا االختصــاص حصــري لرئيــس الحكومــة، وهــو مــا يطــرح تســاؤال فــي خصــوص االأســاس 

عفــاء بعــض الــوزراء مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة؟ القانونــي الإ

كل هــذه العناصــر، تبّيــن بــأن أول تطبيــق لحالــة االســتثناء، لــن تكــون محــّل اجمــاع، فقــد اعتبــر البعــض 

ــق للفصــل 8098،  ــم هــو تطبي ــا ت ــى أن م ــن ذهــب آخــرون إل ــى الدســتور«97، فــي حي ــأن هــذا »انقــالب عل ب

وذهــب شــّق آخــر إلــى أن مــا تــم كان الحــل االأخيــر أمــام انســداد أفــق االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس، إال 

أنــه تــم االنحــراف بتطبيــق الفصــل 80. 

ــم  ــتثناء، فبالرغ ــة االس ــاء حال ــات أثن ــوق والحري ــان الحق ــن ضم ــاؤل ع ــم التس ــر، يت ــتوى آخ ــى مس عل

مــن تأكيــد رئيــس الجمهوريــة علــى أن التدابيــر ســتكون ضمــن احتــرام الدســتور، إال أن التســاؤل يتمثــل فــي 

ــد الحقــوق  ــه يجــوز تقيي نســان، أي أن ــا لحقــوق االإ ــة الدني ــى الحماي ــة االســتثناء تســمح باالقتصــار عل أن حال

ــروط  ــي الش ــون الدول ــط القان ــاص. ويضب ــة لالنتق ــر القابل ــوق غي ــاس بالحق ــم المس ــى أن ال يت ــات عل والحري

القانونيــة لحــاالت توقيــف العمــل ببعــض الحقــوق. فقــد نــّص الفصــل 4 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 

والسياســية إنــه »فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة االأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز 

ــد  ــر ال تتقي ــع، تدابي ــا الوض ــي يتطلبه ــدود الت ــق الح ــي أضي ــذ، ف ــد أن تتخ ــذا العه ــي ه ــراف ف ــدول االأط لل

بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لاللتزامــات االأخــرى 

ــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو  المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تميي

ــن أو االأصــل االجتماعــي. ــون أو الجنــس أو اللغــة أوالدي الل

https://urlz.fr/ghAHK ،ستاذ عياض بن عاشور: في حوار مع إذاعة شمس ف م
أ

97 - موقف اال

ساتذة أمين محفوظ وصغير الزكراوي.
أ

98 - وهو الموقف الذي عبر عنه اال

https://urlz.fr/ghAHK
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وال يجيز هذا النص أي مخالفة الأحكام المواد 6 و7 و8 ) الفقرتين1 و2( و11 و15 و16 و17«99.

عــدام، ومنــع  وتتمثــل هــذه الحقــوق غيــر القابلــة للتقييــد فــي الحــق فــي الحيــاة إال فــي صــورة عقوبــة االإ

التعذيــب والمعامــالت القاســية أو الالإنســانية أو الحاّطــة مــن الكرامــة، ومنــع التجــارب الطبيــة والعلميــة علــى 

شــخص دون رضــاه، ومنــع الــرق والعبوديــة، ومنــع الســجن مــن أجــل االلتزامــات التعاقديــة، وشــرعية الجرائــم 

والعقوبــات وعــدم رجعيــة القانــون الجنائــي إال فــي حالــة النــص االأرفــق، والحــق فــي الشــخصية القانونيــة، 

حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. 

وأضافــت اللجنــة االأمميــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن قائمــة الحقــوق المطلقــة أوســع مــن 

نــه ال يمكــن فــي أي حــال 
أ

تلــك الــواردة بالفصــل الرابــع مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية100. ال

نســاني والقواعــد االآمــرة للقانــون الدولــي.  مــن االأحــوال أن تبــّرر الــدول النيــل مــن قواعــد القانــون الدولــي االإ

ــات فــإن الفصــل 80  ــط الحقــوق والحري ــل الفصــل 49 مــن الدســتور المــاّدة الجامعــة لضواب ــن مث ولئ

ــا  ــر« يتخذه ــق بموجــب »تدابي ــون التعلي ــات101. ويك ــوق والحري ــة للحق ــادة التعليقي ــل الم ــن الدســتور يمث م

رئيــس الجمهوريــة وفقــا للفصــل 80 مــن الدســتور. ولقــد نّصــت مبــادئ ســيراكوزا علــى إمكانيــة تعليــق الحقــوق 

والحريــات فــي الحــاالت االســتثنائية102. إال أن هــذا التعليــق ال يعفــي الدولــة مــن التزاماتهــا الدوليــة فــي مــادة 

ــي  ــد ف ــم 29 المعتم ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــان ف نس ــوق االإ ــة بحق ــة المعني ــرت اللجن ــان. إذ ذك نس ــوق االإ حق

99 - تتعلــق المــادة 6 بالحــق فــي الحيــاة، أمــا المــادة الســابعة فتمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة 

بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ال يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر. وتتعلــق المــادة 8 بمنــع الــرق 

لزامــي، وال تجيــز المــادة 11 ســجن أي إنســان لمجــرد عجــزه  واالتجــار بالرقيــق بجميــع صورهما.ومنــع إكــراه أحــد علــى الســخرة أو العمــل االإ

عــن الوفــاء بالتــزام تعاقدي.وتنــص المــادة 15 علــى عــدم رجعيــة القوانيــن،  وتقــر المــادة 16 الحــق فــي الشــخصية القانونيــة، فــي حيــن 

تنــص المــادة 17 علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة.

100 - Observation générale No 29, Observation Générale Sur l’Article 4 )adoptée le 24 juillet 2001 à sa 1950e session(, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2001(,»  L’énumération des dispositions non susceptibles de dérogation figurant à l’article 4 est 
liée 	 sans se confondre avec elle 	 à la question de savoir si certaines obligations relatives aux droits de l’homme revêtent 
le caractère de normes impératives du droit international. Le fait que certaines dispositions du Pacte soient, au paragraphe 
2 de l’article 4, proclamées non susceptibles de dérogation doit être interprété en partie comme une constatation du 
caractère impératif de quelques droits fondamentaux garantis par traité dans le Pacte )par exemple les articles 6 et 7(. Il 
est évident toutefois que d’autres dispositions du Pacte ont été incluses dans la liste de celles auxquelles il ne peut être 
dérogé parce qu’elles portent sur des droits dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation 
d’un état d’exception )par exemple, art. 11 et 18(. De plus, la catégorie des normes impératives est plus étendue que la liste 
des dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l’article 4. Les États parties ne peuvent en aucune circonstance 
invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit 
international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation 
de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence. « Disponible sur le lien 
suivant : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html

ــي للتناســب بيــن ضوابــط الحقــوق  ــة القاضــي العدل ــي فــي تطبيــق الفصــل 49 مــن الدســتور رقاب ــى دليــل القاضــي العدل انظــر كذلــك إل
ــاله, ص. 64-66.  ــور اع ــي, مذك ــك الغزوان ــا, مال ــات وموجباته والحري

ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــري المؤسس ــد الماج ــي خال ــتور التونس ــن الدس ــل 49 م ــى الفص ــق عل ــات تعلي ــوق والحري ــط الحق 101 - ضواب
واالنتخابــات تونــس 2017.

102 - »Principes de Syracuse concernant les-dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui 
autorisent des restrictions où des dérogations«, Principe n°39, E/CM.4/1985/4 28 septembre 498 4, https://www.eods.eu/
library/opendocpdfFR.pdf

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html
https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
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جويليــة 2001103، أنــه وفيمــا يخــص شــرط التهديــد االســتثنائي، مــن الجلــي أنــه ال »تعتبــر مــن قبيــل الطــوارئ 

العامــة التــي تهــدد حيــاة االأمــة كل حالــة اضطــراب أو كارثــة« فــي حــدود معنــى المــادة .4.1 مــن العهــد الدولــي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية. واعتبــرت اللجنــة أنــه: »أثنــاء النــزاع المســلح ســواء أكان دوليــا أم غيــر دولــي، 

ضافــة إلــى أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 4 والمــادة 5 مــن  نســاني الدولــي وتســاعد، باالإ تســري قواعــد القانــون االإ

العهــد علــى منــع إســـاءة الدولــة للســلطات المخولــة لهــا فــي حاالت الطــوارئ. ويشــترط العهد عـــدم الســـماح 

باتخـــاذ تدابيــر لتعطيلــه حتــى أثنــاء النــزاع المســلح إال إذا كانــت الحالــة تشــكل تهديـــدا لحيـــاة االأمـــة وبالقــدر 

الــذي يتطلبــه الوضــع. وإذا لجــأت الــدول االأطــراف إلــى االحتجـــاج بالمـــادة 4 فـــي حــاالت أخــرى غيــر النــزاع 

المســلح فينبغـــي أن تـــدرس بعنايـــة المبـــررات الضـــرورية والمشــروعة التخاذ تلك التدابير في تلك الظروف«.

لقــد ضبــط الفصــل 80 كيفيــة الخــروج مــن حالــة االســتثناء، فبّيــن أنــه »وبعــد مضــّي ثالثيــن يومــا علــى 

ســريان هــذه التدابيــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، يعهــد إلــى المحكمــة الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس 

نــواب الشــعب أو ثالثيــن مــن أعضائــه البــتُّ فــي اســتمرار الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه. وتصــرح المحكمــة 

بقرارهــا عالنيــة فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا. 

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوّجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب«.

واالشــكال أنــه فــي غيــاب المحكمــة الدســتورية، لــن يكــون لمضــي الثالثيــن يومــا أي معنــى، باعتبــار أنــه 

يمكــن اســتمرار الحالــة االســتثنائية دون امكانيــة البــّت مــن أي مؤسســة فــي صحــة اســتمرار الحالــة، وهــو مــا 

يعنــي أن رئيــس الجمهوريــة يمكــن أن يختــار مواصلــة الحكــم باعتمــاد الفصــل 80، إلــى أن تســتقّر االأوضــاع، 

وعندهــا إمــا أن يختــار العــودة إلــى الســير العــادي لدواليــب الدولــة وهــو فــي وضعيــة تفــاوض فضلــى، أو 

قــرار كمــا كان االأمــر فــي 17 مــارس 2011، إلــى أن الوضــع »لــم يعــد يســمح بالســير  أن يســتمر إلــى غايــة االإ

العــادي للســلط العموميــة، كمــا صــار مــن المتعــذر التطبيــق الكامــل الأحــكام الدســتور«104، وهــو مــا يســمح 

بالقطــع مــع دســتور 2014 والدعــوة إلــى جمهوريــة ثالثــة. وقــد جــاء فــي اطالعــات االأمــر عــدد 117 لســنة 2021 

الحيثيــة التاليــة لتعليــل التمــادي فــي التدابيــر االســتثنائية »وحيــث تعطلــت دواليــب الدولــة وصــار الخطــر ال 

داهمــا بــل واقعــا وخاصــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب«.

لكــن يمكــن انتهــاج طريــق آخــر للخــروج مــن حالــة االســتثناء وذلــك بالبقــاء ضمــن مقتضيــات الدســتور، 

ويمكــن أن يتبــع فــي هــذا خيــاران، االأول هــو الخيــار التوافقــي، بتشــريك المجتمــع المدنــي وبعــض القــوى 

السياســية الداعمــة لخيــار القطــع مــع الوضــع السياســي الســابق ليــوم 25 جويليــة 2021، ويتــم هــذا باالتفــاق 

علــى خارطــة طريــق، تحــدد كيفيــة الخــروج مــن االأزمــة مــع االلتــزام بمقتضيــات الدســتور، وتحــدد خارطــة 

الطريــق مــن جهــة المســار الحكومــي، والمســار االنتخابــي خاصــة عبــر اصــالح القانــون االنتخابــي.

أمــا الخيــار االآخــر، فيتمثــل فــي الدفــع إلــى حــل البرلمــان، باحتــرام آليــات الدســتور، خاصــة عبــر رفــض 

منــح الثقــة )الفصــل 99 مــن الدســتور(.

ول(، الصفحــة 
أ

مــم المتحــدة، الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، A/40/56( المجلــد اال
أ

نســان وثيقــة اال 103 - اللجنــة المعنيــة بحقــوق االإ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html 1 202، الفقــرة

104 - مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
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لكــن يبــدو أن التوجــه الــذي اختــاره رئيــس الجمهوريــة كمــا نستشــفه مــن مضمــون االأمــر الرئاســي عــدد 

ــرور  ــالت« دون الم ــاريع تعدي ــرض »مش ــعبي لع ــتفتاء الش ــى االس ــوء إل ــي اللج ــل ف ــنة 2021، يتمث 117 لس

بمجلــس نــواب الشــعب، فقــد نــص الفصــل 22 مــن االأمــر علــى أنــه »يتولــى رئيــس الجمهوريــة إعــداد مشــاريع 

التعديــالت المتعلقــة باالإصالحــات السياســية باالســتعانة بلجنــة يتــم تنظيمهــا بأمــر رئاســي.

ويجــب أن تهــدف مشــاريع هــذه التعديــالت إلــى التأســيس لنظــام ديمقراطــي حقيقــي يكون فيه الشــعب 

ــتفتاء ..  ــر االس ــن أو عب ــواب منتخبي بالفعــل هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات ويمارســها بواســطة ن

ويعرضهــا رئيــس الجمهوريــة علــى االســتفتاء للمصادقــة عليهــا«.

إن قــرار اللجــوء إلــى الفصــل 80 يــوم 25 جويليــة 2021، رافقتــه انتظــارات مختلفــة، ســيكون لهــا تأثيــر 

ــة  ــى المنظوم ــه تبعــات عل ــا ســتكون ل ــن الســلط، كم ــات بي ــى مســتقبل النظــام السياســي، ونمــط العالق عل

ــة. القواعدي

فقــرار الخــروج مــن حالــة االســتثناء فــي غيــاب المحكمــة الدســتورية، ســيكون بيــد رئيــس الجمهوريــة. 

وكيفيــة الخــروج ســتطرح إشــكاالت ذات طبيعــة دســتورية وسياســية، فمــن الجانــب الدســتوري، هــل ســيتم 

ــد تطــرح مســائل  ــب السياســي، فق ــن الجان ــا م ــه؟ أم ــا ل ــا الأحــكام الدســتور، أم خرق ــم، تطبيق ــا ت ــار م اعتب

تتعلــق باســتتباعات العــودة إلــى الســير العــادي لدواليــب الدولــة، فهــل أن عــودة التجاذبــات السياســية الحــادة 

هــي عــودة أم اخــالل بالســير العــادي لدواليــب الدولــة علمــا أن مظاهــر التــأزم السياســي أصبــح مزمنــا منــذ 

 . 2017
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ووضوح  التشريع  جودة  بمدى  مرتبط  القانونية  المنظومة  تفعيل  أن  على  القضاء  وفقه  الفقه105  أجمع 

فحواه106 وكذلك تناسق المنظومة القانونية من حيث احترامها للقواعد التي تفوقها قيمة قانونية ومالءمتها لها 

على مستوى االأصل. ومن ثّم فإنه من الضروري أن يتم تفعيل القواعد الدستورية وااللتزامات الدولية بالقانون 

الوطني107.

كما أن ضمان احترام حقوق وحريات االأفراد يظل رهين ضمان القضاء العادل والمستقل. وبالتالي فان 

ضمانات المحاكمة العادلة على المستوى االإجرائي وتنزيل المبادئ الدستورية الضامنة لها يمثل عنصرا ال يستهان 

به لضمان حسن تطبيق القانون. وهو ما يتطلب التطرق إلى مدى توفر الشروط الضرورية على مستوى هيكلة 

الجهاز القضائي حتى يكون مجاال يوفر ضمانات المحاكمة العادلة لكل المتقاضين على وجه السواء. 

يوفرها  التي  والضمانات  القانون،  تطبيق  كيفية  فهم  يقتضي  القواعدية  للمنظومة  المتكامل  الفهم  إن 

النظام القانوني لحسن تطبيق القانون. وال شك أن مكانة فقه القضاء كمصدر من مصادر القانون، تجعل من 

القضاء منتجا لجزء من المنظومة القواعدية، بل إن للقضاء سلطة مولدة للقواعد. وهو ما جعل مكانة فقه القضاء 

تتعزز، فبعد أن كان يمثل مصدرا ثانويا مباشرا، بخالف الفقه الذي يمثل مصدرا ثانويا غير مباشر، تعّززت مكانة 

فقه القضاء من جهة أولى ارتباطا بخصوصيات الفترة االنتقالية من جهة، والتي جعلت بعض القضاة يتجاوزون 

ما استقر عليه فقه القضاء قبل الثورة في ما يتعلق بامتداد نظر القضاء في بعض المجاالت، ومراجعة منهجية 

تحليلهم، وامتداد سلطتهم، فضمان حسن تطبيق القانون لضمان احترام حقوق وحريات االأفراد يظل رهين 

ضمان القضاء العادل والمستقل. وبالتالي فان ضمانات المحاكمة العادلة على المستوى االإجرائي وتنزيل المبادئ 

الدستورية الضامنة لها يمثل عنصرا ال يستهان به لضمان حسن تطبيق القانون.

وهو ما يتطلب التطرق إلى مدى توفر الشروط الضرورية على مستوى هيكلة الجهاز القضائي حتى يكون 

في هذا  المهّم  من  يجعل  ما  السواء. وهذا  على وجه  المتقاضين  لكل  العادلة  المحاكمة  يوفر ضمانات  مجاال 

إلى  نتعرض  ان  قبل   ،)1 )فصل  القضاء:  بتنظيم  المتعلقة  القواعدية  المنظومة  دراسة  إلى  نتطرق  ان  التقرير 

منظومة القواعد القانونية من خالل فقه القضاء خالل الفترة االنتقالية )الفصل 2(.

105 - Pichard )Marc(, » Les juges ordinaires et les lois reconnaissant les droits de l’homme «, La Revue des droits de l’homme, 
7/2015, mis en ligne le 26 mai 2015, consulté le 20 avril 2021. URL: http://journals.openedition.org/revdh/1236 ; DOI: 
https://doi.org/10.4000/revdh.1236

106 - » Considérant qu›il incombe au législateur d›exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 
particulier, son article 34 ; qu›à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, 
et l›objectif de valeur constitutionnelle d›intelligibilité et d›accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de 
la Déclaration de 1789, lui imposent d›adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques 
afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d›arbitraire, 
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n›a été 
confiée par la Constitution qu›à la loi «, Décision n° 2005512- DC du 21 avril 2005, Loi d›orientation et de programme pour 
l›avenir de l›école, disponible sur le lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/20052005512/DC.htm

107 - Voir, le rapport de la FIDH »Droits humains garantis de la Constitution à la législation Pour l’harmonisation de la 
législation avec les dispositions constitutionnelles en matière des droits de l’homme «, https://www.fidh.org/IMG/pdf/
tunisie_droits_humains_garantis.pdf
Voir également »  Le travail législatif à l’épreuve de la Constitution tunisienne et des Conventions internationales octobre 
2014 	 octobre 2015 Evaluation des lois et des projets de lois à la lumière de la constitution tunisienne et des conventions 
internationales «, Tunis décembre 2015, FES-FIDH, 
https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/FIDH-le_travail_legislatif.pdf

http://journals.openedition.org/revdh/1236
https://doi.org/10.4000/revdh.1236
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005512DC.htm
https://www.fidh.org/IMG/pdf/tunisie_droits_humains_garantis.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/tunisie_droits_humains_garantis.pdf
https://www.fes-tunisia.org/fileadmin/user_upload/documents/publications/FIDH-le_travail_legislatif.pdf
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جــاء الدســتور التونســي لســنة 2014 بتنظيــم قضائــي جديــد يهــدف إلــى التحســين مــن جــودة القضــاء 

داري و إحــداث القضــاء  وذلــك باســتكمال البنــاء المؤسســاتي. مــن ذلــك تكريــس الالمركزيــة بالنســبة للقضــاء االإ

المالــي. إال أن التنظيــم الجديــد غيــر مكتمــل ممــا مــن شــانه أن يحــد مــن جــدوى هــذه االإصالحــات الجوهريــة 

علــى الوظيفــة القضائيــة. 

لقــد أرســى الدســتور التونســي لســنة 2014 دعائــم إصــالح مرفــق القضــاء إذ كــرس فــي البــاب الخامــس 

صالحــات وتكريســها إلــى  منــه أســس ومبــادئ حســن تســيير القضــاء وإعــادة هيكلتــه108. ويحتــاج تفعيــل هــذه االإ

ضــرورة احتــرام التناســق بيــن مختلــف النصــوص القانونيــة المنطبقــة فــي مجــال إصــالح القضــاء وتســيير مرفــق 

ساســية.
أ

العدالــة109. وذلــك حتــى يتســنى تركيــز تنظيــم قضائــي يقــوم علــى المبــادئ الدســتورية والحقــوق اال

108 - Sur la restructuration de la justice après le 11 janvier 2014, consulter l’article de Moussa )M-L-F(, » Quelle justice 

voulons-nous ? Le procès équitable dans la nouvelle Constitution «, in. La constitution de la Tunisie Processus, principes et 
perspectives, PNUD, 2016.

109 - Voir, le rapport de la FIDH »Droits humains garantis de la Constitution à la législation Pour l’harmonisation de la 

législation avec les dispositions constitutionnelles en matière des droits de l’homme «, p. 30, https://www.fidh.org/IMG/pdf/
tunisie_droits_humains_garantis.pdf

غياب التناسق على مستوى النصوص 

المتعلقة بتسيير مرفق العدالة

المبحث 

1

المنظومة القواعدية المتعلقة بتنظيم القضاء

الفصل 1

https://www.fidh.org/IMG/pdf/tunisie_droits_humains_garantis.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/tunisie_droits_humains_garantis.pdf
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مختلف  على  المنطبقة  القانونية  للمنظومة  والمتواترة  المتتالية  التنقيحات  أن  إلى  شارة  االإ تجدر  ولكن 

المرجوة  والمبادئ  هداف 
أ

اال مع  والتالؤم  التناسق110  بغياب  اتسمت  القضائي  للتنظيم  المكونة  المؤسسات 

المضمنة بالدستور. مما جعل واقع العدالة والنصوص المنظمة لها في قطيعة مع النص الدستوري. 

الفقــرة )1( غيــاب التناســق فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لقطــاع العدالــة 

فــي تونــس

ساسية للمنظومة القانونية غداة الرابع عشر من جانفي 2011. وهذا 
أ

لقد شكل غياب التناسق111 الميزة اال

االستنتاج هو وليد المفارقة التي نالحظها عندما نقوم بالمقابلة بين ما أقرته السلطة التأسيسية منذ أول عهدها 

وما تاله من غياب للتنسيق والتناغم بين مختلف النصوص القانونية التي تم سنها لتنظيم مرفق القضاء.

إذ نّص الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم 

المؤقت للسلط العمومية في فقرتيه الثانية والثالثة على أنه »بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني 

شراف على  التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة، يحّدد تركيبها وصالحياتها وآليات تكوينها لالإ

القضاء العدلي تحّل محّل المجلس االأعلى للقضاء. يسّن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من 

أسس  والمالية وضبط  دارية  واالإ العدلية  العليا  القضائية  المجالس  هيكلة  وإعادة  القضاء  تنظيم  إعادة  خاللها 

إصالح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء«. وإن دّل هذا الفصل على شيء فهو يدل على 

عزم السلطة التأسيسية على إصالح القضاء وتكريس استقالليته وفقا للمعايير الدولية112. 

110 - Chevallier )J(, » Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique «,Revue du droit public 
et de la science politique, LGDJ, 1998,pp. 659-714. L’auteur considère que » Le droit a perdu les attributs de systématicité, 
généralité et stabilité, qui caractérisaient le droit moderne. L’ordonnancement juridique a subi de redoutables secousses en 
raison de la prolifération anarchique des règles29 qui a rendu plus floues les contours de l’ordre juridique, sapé sa cohésion 
et perturbé sa structure. La production du droit semble être désormais, moins régie par une logique déductive, procédant 
par voie de concrétisation croissante, que résulter d’initiatives prises par des décideurs multiples, disposant d’une marge 
d’appréciation de plus en plus étendue: c’est ainsi que le principe de légalité a été vidé d’une partie de sa substance, les 
lois se présentant de plus en plus comme des textes-cadre, laissant à l’administration le soin de définir les conditions de 
réalisation des objectifs fixés et lui donnant un très large pouvoir d’appréciation des situations concrètes. Cette prolifération 
des textes n’a pas été sans incidence sur la nature même des règles, devenues parcellaires et instables. « 

111 - Voir FLÜCKIGER )A(, » Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal «, Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21 
dossier, La normativité, janvier 2007, l’auteur met l’accent sur le fait que le désordre normatif a été considéré par la doctrine 
comme un phénomène marquant aujourd’hui qui est expliqué par plusieurs raisons à savoir »la prolifération ou l’inflation 
législatives, la concurrence des actes non obligatoires, la prise de conscience d’une normativité graduelle, l’ineffectivité ou 
l’inefficacité de l’action législative ou encore l’inintelligibilité et l’obscurité des normes, pour n’en citer que les plus marquants «. 
L’auteur considère que » La clarté peut en effet être comprise sous un aspect linguistique de lisibilité et de concision. Or, selon 
les points de vue, elle peut également être reçue sous un angle plus juridique: celui de la concrétisabilité, mettant l’accent sur la 
précision de l’énoncé ; est clair, dans cette seconde acception, un texte qui fournit à son interprète, aussitôt et sans controverse, 
la solution précise dans un cas concret «. Disponible sur le lien suivant :https://urlz.fr/fyvo. 

112 - Voir, Ben Aissa )M-S(, » Pouvoir judiciaire et transition politique en Tunisie «, in. Éric Gobe )dir.), Des justices en transition 
dans le monde arabe ? Centre Jacques-Berque, 2016, pp. 115-116, disponible sur le lien suivant : https://books.openedition.
org/cjb/764?lang=fr 
Dernière consultation, le 10/08/2021.
Voir également, Zaafrane Andoulsi )W(, » Le rapport entre le pouvoir politique et le juge «, in. Ben Achour )R(, Les institutions 
constitutionnelles en Tunisie Quatre ans après l’adoption de la constitution de 2014, pp. 29-45.

https://books.openedition.org/cjb/764?lang=fr
https://books.openedition.org/cjb/764?lang=fr
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ولكــن طــال انتظــار تركيــز الهيئــة الوقتيــة وواصــل المجلــس االأعلــى للقضــاء بتركيبتــه القديمــة االضطــالع 

بالمهــام الموكولــة إليــه. وكانــت هــذه الوضعيــة ســببا فــي بــروز وحصــول تجــاوزات من طــرف الســلطة التنفيذية 

شــراف، أي وزيــر العــدل. واســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه لمــدة تفــوق الســنتين حتــى  وبالتحديــد ســلطة االإ

تــّم تركيــز هيئــة وقتيــة وكان ذلــك بمقتضــى قانـــــون أساســي عــدد 13 لسنــــة 2013 مــؤرخ فــي 2 مــاي 2013 

شــراف علــى القضــاء العدلــي113. المتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة لالإ

ونتبيــن مــن خــالل هــذا المثــال أن البــطء فــي تكريــس االإصالحــات الضروريــة فــي مجــال العدالــة أفــرز 

مــن جهــة ضربــا مــن التعايــش بيــن مؤسســات باليــة تجاوزهــا المعطــى الثــوري الــذي أدى إلــى ســقوط النظــام 

الســابق ومــن جهــة أخــرى إلــى غيــاب التناســق الموضوعي بيــن مختلــف النصــوص المكّونــة للمنظومــة القانونية. 

ــي  ــية الت ــة والسياس يديولوجي ــات االإ ــى الصراع ــرة إل ــة كبي ــود بدرج ــة تع ــة التاريخي ــذه المفارق ــل ه ولع

ــل  ــر تفعي ــي تأّخ ــوم ســببا ف ــى حــّد الي ــة إل ــت هــذه المفارق ــس. والزال ــي تون ــال الديمقراطــي ف ــزت االنتق مي

ــاج  ــا يحــول دون إنت ــة لحســن ســير مرفــق القضــاء. وهــو م ــز المؤسســات الضروري االإصالحــات الالزمــة وتركي

ــا.  ــي جــاء به ــاكل الت ــس المؤسســات والهي ــة وتكري ــاره القانوني الدســتور أث

طــار ســوف نقــوم فــي مرحلــة أولــى بجــرد للمؤسســات التــي تــزال خاضعــة لنصــوص تــم  وفــي هــذا االإ

وضعهــا قبــل دخــول دســتور 2014 حيــز التنفيــذ. وهــو مــا أدى إلــى غيــاب التناســق علــى عــدة مســتويات. إذ 

أن بعــض المؤسســات ال تــزال خاضعــة إلــى نظــام قانونــي مختلــط جــراء إدخــال التنقيحــات علــى النصــوص 

الســابقة بصفــة جزئيــة وموضعيــة، ممــا حــال دون التوصــل إلــى تحقيــق التناســق بينهــا وبيــن الشــرعية الجديدة 

النابعــة مــن المســار الديمقراطــي الــذي تعيشــه البــالد. 

لقــد تــّم مســار إصــالح القضــاء بصفــة مرحليــة متالحقــة فــي الزمــن فــي ظــّل منــاخ متميــز بالضغوطــات 

يديولوجيــة. فتكونــت طبقــات متتاليــة مــن النصــوص دون ايــالء أدنــى اهتمــام للتناغم  السياســية والصراعــات االإ

والتناســق فــي المنظومــة القانونيــة ككل. وبالتالــي افتقــدت النظــرة الشــمولية التــي تأخــذ بعين االعتبــار المالءمة 

بيــن النصــوص وخاصــة اختصــاص مختلــف الهيــاكل القضائيــة وهيكلتهــا. 

شــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن اعتمــاد القانون االأساســي المتعلــق بالمجلــس االأعلــى للقضاء114  وتجــدر االإ

داري والقضــاء المالــي115.  قــد تــم فــي حيــن أنــه لم يشــرع حتــى فــي إصــالح القضــاء االإ

113 - Gobe )E(, » Refonder le Conseil supérieur de la magistrature dans la Tunisie post-Ben Ali : corporatismes juridiques 

et nouveaux arrangements institutionnels. Droit et Société, Lextenso éditions/L.G.D.J., 2019, Le droit à l’épreuve des 
algorithmes, 3 )103(, pp. 629-648, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02424107

على للقضاء. 
أ

ساسي عدد 34-2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس اال
أ

114 - القانون اال

Voir, Sarsar )M-C(, » Tunisie : une révolution judiciaire inachevée «, in. Délibérée 2018/2, n°4, pp. 63-68.

ساسي عدد 41-2019 المؤرخ في 30 افريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات. 
أ

115 - القانون اال

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02424107


82
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

الفقرة )2( غياب التناسق على المستوى الهيكلي: عدم مالءمة تنظيم القضاء 

داري للنص الدستوري االإ

داري عقــب دخــول دســتور جانفــي 2014 حيــز التنفيــذ116 بعــض التغييــرات، لكــن لــم  عــرف القضــاء االإ

داري. فقــد اقتصــرت  يكــن هــذا ضمــن االلتــزام بمقتضيــات الدســتور الــذي جــاء بهيكلــة جديــدة للقضــاء االإ

داريــة فــي العاصمــة. فمراعــاة لمتطلبــات تنظيــم االنتخابــات  التغييــرات علــى القطــع مــع تمركــز المحكمــة االإ

داريــة117 وذلــك بإدخــال تحويــر جزئــي علــى النظــام  ــر ابتدائيــة جهويــة للمحكمــة االإ البلديــة تــم إنشــاء دوائ

القضائــي، ظــل بعيــدا عــن تحقيــق الهيكلــة المنصــوص عليهــا بالدســتور. 

كمــا أن اعتمــاد القانــون االنتخابــي بموجــب القانــون االأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 

داري وذلــك نظــرا للــدور الــذي  2014 والمتعلــّق باالنتخابــات واالســتفتاء قــد أنتــج أثــارا مباشــرة علــى القضــاء االإ

يضطلــع بــه فــي العمليــة االنتخابيــة. 

داري مهامـا جديـدة دفعـت بـه إلـى خـوض مجال جديـد ولكن بمنـأى عن تصور  وبالتالـي تقّلـد القضـاء االإ

داري لجعلـه متالئما مع نص الدسـتور. ولعل هـذه االإصالحات الفرعية والغير مباشـرة  شـامل الإصـالح القضـاء االإ

داري فـي وضعيـة االإصـالح الجزئـي خاصـة وأن النصـوص القانونيـة  قـد زادت االأمـور تعقيـدا بجعـل القضـاء االإ

المنظمـة لـه قـد اتسـمت بالنقص وعـدم االسـتجابة لكل التصـور الهيكلـي الذي وضعه الدسـتور. 

وللتمكــن مــن تنظيــم االنتخابــات البلديــة التــي تشــكل خطــوة أساســية مــن أجــل إرســاء الالمركزيــة كان 

داريــة بالجهــات بمقتضــى أمــر حكومــي118 حتــى  مــن الضــروري إحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة االإ

تنظــر فــي الطعــون المثــارة بمناســبة هــذه االنتخابــات.

ولكــن يظــل هــذا االإجــراء دون المأمــول الأنــه بعيــد كل البعــد عــن التنظيــم والهيكلــة المنصــوص عليهــا 

داري يتكــون »مــن محكمــة إداريــة عليــا،  بالدســتور. إذ أن الفصــل 116 مــن الدســتور ينــص علــى أن القضــاء االإ

دارة  ــاوز االإ ــي تج ــر ف داري بالنظ ــاء االإ ــص القض ــة. يخت ــة ابتدائي ــم إداري ــتئنافية، ومحاك ــة اس ــم إداري ومحاك

داريــة، ويمــارس وظيفــة استشــارية طبــق القانــون«. ســلطتها، وفــي النزاعــات االإ

داري وفــق مــا جــاء  وبالتالــي فانــه مــن الضــروري أن يتــم الشــروع فــي االإصــالح وتركيــز هيــاكل القضــاء االإ

بالدســتور، وعــدم االكتفــاء بالتنقيحــات الجزئيــة والمناســباتية. فلئــن شــكلت الدوائــر الجهويــة فرصــة لتقريــب 

داريــة بالجهــات  116 - أمــر حكومــي عــدد 620 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة االإ

وبضبــط نطاقهــا الترابي.

داريــة بالجهــات  117 - أمــر حكومــي عــدد 620 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة االإ

وبضبــط نطاقهــا الترابي.

داريــة بالجهــات  118 - أمــر حكومــي عــدد 620 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة االإ

وبضبــط نطاقهــا الترابي.
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داري مــن المواطــن داخــل مختلــف الجهــات فهــي تضــل قاصــرة عــن تكريــس التصــّور الدســتوري  القضــاء االإ

داري.  للقضــاء االإ

لعــل أبــرز مظاهــر غيــاب التناســق بيــن التشــريعات المتعاقبــة يتجلــى مــن خــالل نقصــان التشــريعات 

وقصورهــا عــن مواكبــة الــدور المرتقــب مــن قبــل المؤسســات القضائيــة. وهــو مــا ســنتعرض إليــه مــن خــالل 

ــاء  ــبة للقض ــك بالنس داري وكذل ــاء االإ ــي والقض ــاء المال ــق بالقض ــا يتعل ــي م ــريعات ف ــان التش ــرق لنقص التط

ــي. العدل

الفقرة )1( في نقصان التشريعات: القضاء المالي نموذجا

ــة  ــة االنتخابي ــل الحمل ــة تموي ــج مراقب ــر العــام لمحكمــة المحاســبات حــول نتائ لقــد شــكل نشــر التقري

ــارزا نظــرا للــدور  ــا ب الرئاســية الســابقة الأوانهــا فــي دورتيهــا االأولــى والثانيــة والتشــريعية لســنة 2019 119 حدث

الــذي لعبتــه المحكمــة فــي مســار تكريــس ودعــم دولــة القانــون. وهــذا الحــدث يشــكل تواصــال للســمعة التــي 

تحظــى بهــا محكمــة المحاســبات التــي طالمــا اعتبــرت مثــاال للجديــة والكفــاءة. إذ أن الــدور الرقابــي لمحكمــة 

المحاســبات يمثــل تكريســا لمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وحســن التصــرف فــي المــال العــام. ولئــن شــّكل القضــاء 

المالــي فــي هيكلتــه الجديــدة قضــاء حديــث العهــد فإنــه يظــل مؤسســة عريقــة.

وتجــدر االشــارة إلــى أن القضــاء المالــي قــد شــهد إصالحــا هيكليــا مطابقــا للدســتور. إذ أن الفصــل 117 

ــو  ــا«. وه ــف هيئاته ــبات بمختل ــة المحاس ــن محكم ــي م ــاء المال ــون القض ــه »يتك ــى أن ــص عل ــتور ين ــن الدس م

ــق  ــل 2019 المتعل ــون االأساســي 41 عــدد لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفري ــم تكريســه مــن خــالل القان مــا ت

ــة المحاســبات.  بمحكم

وقــد جّســد هــذا القانــون الهيكلــة الجديــدة لمحكمــة المحاســبات وفروعهــا داخــل الجهــات. ممــا مكــن 

القضــاء المالــي مــن أن يقتــرب مــن الهيئــات والســلطات الجهويــة. إذ يشــير الفصــل 20 مــن القانـــون االأساســي 

عــدد 41 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات إلــى أن محكمــة المحاســبات 

لهــا دوائــر مركزيــة وجهويــة.

 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/RapportSepec/rapport2020/rapport_election.pdf- 119

غياب التناسق على المستوى 

الجوهري والمادي 

المبحث 

2

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/RapportSepec/rapport2020/rapport_election.pdf
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ولكــن الحاجــة إلــى مالءمــة النصــوص المتعلقــة باختصــاص القضــاء المالــي تطــرح بشــدة وهــي حاجــة 

ملحــة. إذ أنــه مــن المؤســف أن نالحــظ أن المشــرع لــم يســتغل فرصــة اعتمــاد القانـــون االأساســي عدد 41 لســنة 

2019 لينظــر فــي مســالة االختصــاص المــادي المشــتت لمحكمــة المحاســبات والــذي نجــده مضمنــا بنصــوص 

قانونيــة مختلفــة.

إذ أن القانــون االأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــّق باالنتخابــات 

واالســتفتاء ينــص علــى اختصــاص محكمــة المحاســبات فــي صــور عديــدة خــالل المســار االنتخابــي. وكان مــن 

ــا لتعــدد النصــوص  ــة المحاســبات تفادي ــق بمحكم ــون المتعل ــي القان ــا ف ــص عليه ــم التنصي الضــروري أن يت

ــة المحاســبات. ــة اختصــاص محكم ــا واضحــة حــول كتل ــاب رؤي وغي

وتتعــدد الفصــول القانونيــة فــي القانــون االنتخابــي والتــي تســند اختصاصــا لمحكمــة المحاســبات وهــي 

ــون عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري 2014 - الفصــل 86 	  ــد منقــح بالقان ــي: الفصــل 78 جدي كاالآت

الفصــل 91 	 الفصــل 92 	 الفصــل 93 	 الفصــل 94 	 الفصــل 95 	 الفصــل 96 	 الفصــل 97 	 الفصــل 98 

جديــد منقــح بالقانــون عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري 2014 	 الفصــل 99 والفصــل 163.

داري  الفقرة )2( في ضرورة سن مجلة القضاء االإ

داري إال أن هــذا االأخيــر  تنطبــق المالحظــات التــي أوردناهــا بخصــوص القضــاء المالــي علــى القضــاء االإ

يحتــاج إلــى إصــالح شــامل حتــى تتــم إعــادة هيكلتــه بصــورة تتماشــى ومقتضيــات الدســتور. إذ ينــص الفصــل 

ــة اســتئنافية  ــم إداري ــا ومحاك ــة علي ــة إداري ــن محكم داري م ــون القضــاء االإ ــه »يتك ــى أن ــن الدســتور عل 116 م

ومحاكــم إداريــة ابتدائيــة«. وهــو مــا لــم يتــم الشــروع فيــه بعــد. فالدوائــر االبتدائيــة المتفرعــة عــن المحكمــة 

داريــة بالجهــات ال تمثــل تكريســا للهيكلــة الــواردة بالفصــل 116 بالدســتور.  االإ

داريــة ال تــزال متشــتتة خاصــة فــي  فضــال عــن أن النصــوص المتعلقــة باالختصــاص الحكمــي للمحكمــة االإ

داريــة  مجــال النــزاع االنتخابــي. إذ أن القانــون االنتخابــي ينــص علــى صــور عديــدة تتدخــل فيهــا المحكمــة االإ

أثنــاء المســار االنتخابــي.

ــة فــي  داري ــم إســنادها للمحكمــة االإ ــي ت ــة االختصــاص الت ــى كتل شــارة إل وكان مــن المجــدي أن تتــم االإ

داري  داريــة. ومــن ثــّم فــان إصــدار مجلــة للقضــاء االإ مــادة النــزاع االنتخابــي فــي قانــون خــاص بالمحكمــة االإ

ضافــة إلــى  أضحــى ضــرورة ملحــة حتــى يتســنى تكريــس االإصالحــات الهيكليــة التــي نــص عليهــا الدســتور باالإ

داري.  ــة باختصــاص القضــاء االإ ــع النصــوص المتعلق تجمي

ــي  ــزاع االنتخاب ــادة الن ــي م ــة ف داري ــة االإ ــاص المحكم ــة باختص ــة المتعلق ــول القانوني ــي الفص ــا يل وفيم

والتــي نــص عليهــا القانــون االأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــّق باالنتخابــات 

واالســتفتاء: الفصــل 29 	 الفصــل 30 	 الفصــل 46 	 الفصــل 47 	 الفصــل 49 فقــرة 7 - الفصــل 49 فقــرة 8 
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	 الفصــل 49 فقــرة 9 - الفصــل 49 فقــرة 10 - الفصــل 145 جديــد منقــح بالقانــون عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ 

فــي 14 فيفــري 2014 	 الفصــل 146 جديــد منقــح بالقانــون عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري 2014. 

ــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14  ــح القان ــد تنقي الفقــرة )3( فــي تأك
جويليــة 1967 المتعّلــق بنظــام القضــاء والمجلــس االأعلــى للقضــاء والقانــون 

االأساســي للقضــاة

شــارة إلــى أن هيكلــة القضــاء العدلــي لــم تشــهد تغييــرات بمقتضــى دخــول الدســتور التونســي  تجــدر االإ

حيــز التنفيــذ. ولكــن حســن ســير القضــاء وأداء القضــاة لوظائفهــم علــى أحســن وجــه يتطلــب ســن عــدد مــن 

التشــريعات لضمــان اســتقاللية القضــاء وعــدم انحيــازه.

كان مــن المتوقــع ومــن المنطقــي أن يشــكل تركيــز المجلــس االأعلــى للقضــاء بمقتضــى القانــون االأساســي 

ــة  ــة ضروري ــاء مرحل ــى للقض ــس االأعل ــق بالمجل ــل 2016 والمتعل ــي 28 أفري ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 34 لس ع

ــراح  ــى »اقت ــة تتول ــة العام ــى أن الجلس ــون عل ــذا القان ــن ه ــل 42 م ــص الفص ــاء. إذ ين ــالح القض ــام إص تم الإ

االإصالحــات الضروريــة لضمــان حســن ســير القضــاء واحتــرام اســتقالله، )...( إبــداء الــرأي بخصــوص مشــاريع 

ــة وإدارة القضــاء واختصاصــات المحاكــم واالإجــراءات  ومقترحــات القوانيــن المتعلقــة خاصــة بتنظيــم العدال

ــي تعــرض  ــة بالقضــاء الت ــة للمهــن ذات الصل ــن المنظم ــة الخاصــة بالقضــاة والقواني ــا واالأنظم المتبعــة لديه

عليهــا وجوبــا )...( إعــداد مدّونــة أخالقيــات القاضــي«. إال أن هــذه االإصالحــات لــم تنطلــق بعــد ممــا آل إلــى 

ــة التــي نشــهدها اليــوم. ــة الفوضــى القانوني وضعي

ــة  ــة واضح ــع بصف ــذي يمن ــاة ال ــي للقض ــون االأساس ــال القان ــو مث ــوم ه ــه الي ــال نعيش ــرز مث ــل أب ولع

ضــراب بالنســبة للقضــاة. إذ أن الفصــل 18 جديــد مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ  وصريحــة حــق االإ

فــي 14 جويليــة 1967 والمتعلــق بنظــام القضــاة والمجلــس االأعلــى للقضــاء والقانــون االأساســي للقضــاة نقــح 

ــى  ــا عل ــرا باتّ ــر تحجي ــي 11 أوت 1985( » يحّج ــؤرخ ف ــنة 1985 الم ــدد 79 لس ــي ع ــون االأساس ــى القان بمقتض

ــر مــن شــأنه إدخــال اضطــراب علــى ســير العمــل  ضــراب وكل عمــل جماعــي مدبّ أعضــاء الّســلك القضائــي االإ

ــه«.  ــه أو تعطيل بالمحاكــم أو عرقلت

فــي حيــن أن القضــاة قــد أضربــوا عــن العمــل120 فــي موفــى الســنة المنقضيــة لفتــرة فاقــت الشــهر121 ممــا 

تســبب فــي تعطيــل مرفــق العدالــة وافــرغ حــق المواطنيــن فــي اللجــوء إلــى القضــاء مــن محتــواه. 

ــي  ــراب ف ض ــق االإ ــرّس ح ــد ك ــتور ق ــى أن الدس ــود إل ــألة يع ــذه المس ــهدته ه ــذي ش ــد ال ــل التعقي ولع

ضــراب  مفهومــه الواســع إذ أن الفصــل 36 مــن الدســتور ينــص علــى أن »الحــق النقابــي بمــا فــي ذلــك حــق االإ

ــي  ــن الداخل ــوات االأم ــراب ق ض ــق االإ ــمل ح ــي. وال يش ــش الوطن ــى الجي ــق عل ــذا الح ــق ه ــون. وال ينطب مضم

120 - https://urlz.fr/gSNa

121 - https://urlz.fr/gSNb
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والديوانــة«. ممــا جعــل القضــاة يتمســكون بالحــق الدســتوري ويهملــون النظــام االأساســي المنظــم لمهنتهــم 

ــزال ســاري المفعــول.  ــذي ال ي وال

ومــن ثــّم فــان التضــارب الــذي يميــز النصــوص القانونيــة المنظمــة للقطــاع الواحــد تحــول دون تفعيــل 

ضافــة إلــى أن بعــض االإصالحــات الجزئيــة المتراكمــة لــم تــزد المســائل  القوانيــن بطريقــة سلســة ومتناغمــة. باالإ

إال تعقيــدا. ممــا ينبغــي معــه الشــروع فــي تنقيــة المنظومــة القانونيــة مــن الشــوائب والتأليــف فيمــا بينهــا لبلــوغ 

التناســق المرجــو. 
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ــة  ــلطة القضائي ــي الس ــى فرع ــق عل ــاء تنطب ــتقالل القض ــية الس ــات أساس ــى ضمان ــتور عل ــوى الدس احت

داري( وبصفــة مجــددة اعتبــر الدســتور »المحامــاة مهنــة حــرة مســتقلة  الرئيســيين )القضــاء العدلــي والقضــاء االإ

نســان والحريــات. يتمتــع المحامــي بالضمانــات القانونيــة التــي  تشــارك فــي إقامــة العــدل والدفــاع عــن حقــوق االإ

تكفــل حمايتــة وتمكنــه مــن تأديــة مهامــه«. كمــا تضمــن المبــادئ الرئيســية الكفيلــة بضمــان شــروط المحاكمــة 

العادلــة لــكل المتقاضيــن. 

ال يمكــن أن تتحقــق شــروط المحاكمــة العادلــة إال بتوفــر جملــة مــن الضمانــات القانونيــة واالإجرائيــة التــي 

مــن شــانها أن تضمــن خلــو الدعــوى مــن أي شــائبة مــن شــانها أن تحــرم المضنــون فيــه مــن حقوقــه االأساســية. 

الفقرة )1( في شروط المحاكمة العادلة ونقائصها في القانون التونسي

إن لالإجــراءات الجزائيــة أهميــة كبــرى لمــا لالأحــكام الصــادرة فــي إطارهــا مــن تأثيــر علــى حريــات وحقــوق 

االأفــراد، كمــا أن العقوبــات الســالبة للحريــة التــي قــد تــؤدي إليهــا االإجــراءات الجزائيــة تتســم بالخطــورة ممــا 

يقتضــي أن تكــون االإجــراءات قــد احترمــت ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وبعــد التمعــن فــي النصــوص الدوليــة 

المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة وضماناتهــا نســتنتج أن التمتــع الفعلــي بهــذه الضمانــات ال يمكــن أن يتحقــق إال 

بتوفيــر نصــوص تكــرس جملــة مــن المبــادئ والحقــوق.

ضمانات المحاكمة العادلة
المبحث 

1

الفصل 2
في ضرورة تكريس المبادئ الدستورية
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ال يمكــن للمحاكمــة العادلــة أن تتحقــق إال مــن خــالل التكريــس القانونــي والفعلــي لعــدد مــن الضمانــات 

نســان والتــي  خــالل كل مراحــل المحاكمــة. ولقــد تضمنــت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة فــي مــادة حقــوق االإ

صادقــت عليهــا الدولــة التونســية، الشــروط الالزمــة حتــى نتمكــن مــن اعتبــار المحاكمــة محاكمــة عادلــة. وتنطبــق 

هــذه الضمانــات علــى كل مراحــل المحاكمــة. وهــذه الحقــوق والضمانــات هــي:

الحــق فــي أن يتــم ســماع المتهميــن بطريقــة منظمــة وعلنيــة مــن طــرف محكمــة مختصــة مســتقلة  	

ومحايــدة.

الحق لكل شخص في أن يحاكم في أجل معقول. 	

الحق في المساواة أمام القانون وأمام المحاكم. 	

عانة القانونية الناجعة. 	 الحق في االستعانة بمحام من اختياره وفي االإ

الحق في قرينة البراءة. 	

عداد وسائل الدفاع. 	 الحق في االآجال والتسهيالت الالزمة الإ

مبدأ شرعية العقوبات والجرائم وعدم رجعية القانون الجنائي. 	

الحق في االستعانة بمترجم. 	

الحق في عدم محاكمة نفس الشخص من اجل أفعال سبق وأن أدين بها أو تم تبرئته منها. 	

احترام الحرمة الجسدية. 	

الحق في احترام الحياة الخاصة والمسكن والمراسالت. 	

الحق في الحياة. 	

كراه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب. 	 الحق في عدم االإ

وقــام المشــّرع بإدخــال بعــض التنقيحــات فــي مجــال ضمــان شــروط المحاكمــة العادلــة اال انهــا ال تــزال 

بعيــدة عــن الضمانــات الدســتورية الــواردة بالدســتور التونســي وعــن المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال.
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جدول بياني في التنقيحات التي تم إدخالها على المنظومة القانونية منذ سنة 2011

الحق
التنقيحات التي تم ادخالها بموجب 

القانون 
النقائص

احترام الحرمة 
الجسدية

المرسوم  بموجب  التعذيب  تعريف 
 22 في  المؤرخ   2011 لسنة   106 عدد 
وإتمام  بتنقيح  يتعلق  أكتوبر2011 
المجلة الجزائية ومجلة االإجرءات الجزائية

التعريف  مع  بالمقارنة  مَقّيد  تعريف   *
مناهضة  اتفاقية  عليه  تنص  الذي 
أو  المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
حيث يورد نوعين من االأغراض المحظورة 
اعتراف  على  الحصول  وهما  للتعذيب، 
العنصري.  التمييز  بدافع  والتعذيب 
بالتعذيب  القائم  هوية  يحصر  انه  كما 
كما ال  العمومي وما شابهه  الموظف  في 
يتماشى مع الدستور في خصوص عدم 

سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

*عدم تنقيح المجلة الجزائية فيما يتعلق 
الشرجي  الفحص  الجراء  الصريح  بالمنع 
الثبات المثلية الممنوعة بموجب الفصل 

230 من المجلة الجزائية.

الحق في 
الحياة 

 2015 لسنة   26 عدد  االأساسي  القانون 
المتعلق   2015 أوت   7 في  المؤرخ 

رهاب ومنع غسل االأموال. بمكافحة االإ

بقانون  المنصوص عليها  عقوبة االعدام 
مكافحة االرهاب 

االحتفاظ كإجراء 
استثنائي 

 2 القانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 
فيفري 2016 

الفصل 13 مكرر جديد

 الخرق المتكرر على مستوى التطبيق من 
طرف باحث البداية 

حماية الضحية 

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ 
على  بالقضاء  يتعلق   2017 أوت   11 في 

العنف ضد المرأة

يكرس  االأساسي  القانون  من   4 الفصل 
مفهوم الضحية وحمايتها 

حماية الشهود 

قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ 
عن  بالغ  باالإ يتعلق   2017 مارس   7 في 

الفساد وحماية المبلغين

 الفصل 19 اقّر حق المبلغ في الحماية 

الحفاظ  في  المبلغ  حق  أقّر   23 الفصل 
اليه  االستماع  عند  هويته  سرية  على 

كشاهد.
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الفقــرة )2( عــدم اكتمــال المنظومــة القواعديــة المتعلقــة بشــروط المحاكمــة 
العادلــة

ــدأ  ــل مب ــة مث ــة العادل ــة للمحاكم ــة الضامن ــادئ القانوني ــن المب ــة م ــي جمل ــون التونس ــرس القان ــن ك لئ

شــرعية الجرائــم والعقوبــات وعــدم رجعيــة القانــون الجنائــي وقرينــة البــراءة إال أن المنظومــة القواعديــة تفتقــد 

للعديــد مــن القواعــد التــي مــن شــأنها أن تضمــن بشــكل جــدي المحاكمــة العادلــة.

الحــق فــي أن يتــم ســماع المتهميــن بطريقــة منظمــة وعلنيــة مــن طــرف محكمــة مختصــة 	 

مســتقلة ومحايــدة 

ال يمكــن أن نعتبــر المحاكمــة عادلــة ومنصفــة إذا مــا لــم تتوفــر جملــة مــن الشــروط الهيكليــة والجوهريــة 

ــتقالل  ــي اس ــروط ف ــذه الش ــل ه ــة. وتتمث ــا الجزائي ــا القضاي ــى أنظاره ــرض عل ــوف تع ــي س ــة الت ــي المحكم ف

القضــاء، ويعنــى بــه االســتقاللية الهيكليــة والمؤسســاتية للســلطة القضائيــة. كمــا يقتضــي مفهــوم االختصــاص 

ــو  ــاد فه ــبة للحي ــا بالنس ــي. أم ــص قانون ــى ن ــم بمقتض ــي للمحاك ــادي والتراب ــد االختصــاص الم ــم تحدي أن يت

يفتــرض أال يكــون للقضــاة مصلحــة فــي القضايــا المعروضــة علــى أنظارهــم وأال يكــون لديهــم فكــرة مســبقة 

نســان هــذه الشــروط. وهــي: عــن النــزاع. ولقــد تضمنــت جملــة مــن المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق االإ

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية:122 ينــص الفصــل 14 علــى انــه: »مــن حــق  	

كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة تهمــة 

مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، 

منشــأة بحكــم القانــون«. 

نســان والشــعوب، ينــص علــى حــق كل  	 الفصــل الســابع فقــرة أولــى مــن الميثــاق االأفريقــي لحقــوق االإ

شــخص فــي أن يتــم ســماعه فــي أجــل معقــول ومــن طــرف محكمــة مســتقلة »حــق التقاضــي مكفول 

للجميــع ويشــمل هــذا الحــق: حــق محاكمتــه خــالل فتــرة معقولــة وبواســطة محكمــة محايدة«.

نســان والشــعوب علــى واجــب الــدول فــي  	 كمــا ينــص الفصــل 26 مــن الميثــاق االأفريقــي لحقــوق االإ

ــان اســتقالل  ــاق ضم ــى هــذا الميث ــدول االأطــراف عل ــى ال ــن عل ــم »يتعي ــان اســتقاللية المحاك ضم

ــوض  ــا بالنه ــد إليه ــي يعه ــة الت ــة المختص ــات الوطني ــين المؤسس ــاء وتحس ــة إنش ــم وإتاح المحاك

ــاق«. ــات التــي يكفلهــا هــذا الميث ــة الحقــوق والحري وبحماي

نســان أن » لــكل شــخص الحــق فــي محاكمــة  	 كمــا ينــص الفصــل 13 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق االإ

ــا محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة ومنشــأة ســابقا  ــة وتجريه ــات كافي ــا ضمان ــر فيه ــة تتواف عادل

بحكــم القانــون. وذلــك فــي مواجهــة أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو للبــت فــي حقوقــه أو التزاماتــه«.

122 - أمضت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 30 افريل 1968 و صادقت عليه في 18 مارس 1969.
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كمــا كرســت الفصــول 213، 214، 215 مــن القوانيــن النموذجيــة لالإجــراءات الجنائيــة علنيــة المحاكمة  	

ووجــوب حضــور القضــاة والمتهمين123.

ــة  ــن الشــروط المتعلق ــة م ــم يشــترط جمل ــي المحاك ــاد واالســتقاللية ف نصــاف والحي ــر االإ ــان توف إذا، ف

ــات  ــد مــن الضمان ــة العدي ــة االإجــراءات الجزائي ــي وســير المحاكــم. ولقــد جــاء بمجل ــم الجهــاز القضائ بتنظي

ــة فــي:  والمتمثل

التحقيــق االإجبــاري فــي مــادة الجرائــم المنصــوص عليــه فــي الفصــل االأول مــن مجلــة االإجــراءات  	

الجزائيــة )مــإج(. و الــذي يخضــع إلــى مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن و ذلــك مــن خــالل التمييــز بيــن 

قاضــي التحقيــق )الفصــل 47 مــن مجلــة االإجــراءات الجزائيــة -م إج( و دائــرة االتهــام )الفصــل 112 

م إج(.

علنية المرافعات واحترام حق الخصوم في تقديم حججهم )الفصل 143 م إج( 	

ــة مــن خمســة  	 ــة )الفصــل 119 م إج( المتكون ــرة الجنائي النظــر فــي الجرائــم هــو مــن أنظــار الدائ

قضــاة، ولعــل هــذه التركيبــة تدعــم الضمانــات القانونيــة للمتهــم وذلــك مــن خــالل تعهــد هــذه 

ــة بالقضيــة ممــا يجعــل اتخــاذ القــرار خاضعــا لمواقــف أكثــر عــدد مــن القضــاة. التركيب

الضمانــات المتعلقــة بحيــاد واســتقاللية المحاكــم تبــدو كذلــك مــن خــالل إجــراءات التجريــح فــي  	

الحــكام الــواردة بـــالفصل 296 م إج.

كمــا دعــم الدســتور التونســي هــذا الحــق وذلــك مــن خــالل تكريــس اســتقاللية القضــاء فــي الفصــل  	

102 منــه والــذي ينــص علــى أن »القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة العــدل، وعلويــة الدســتور، 

وســيادة القانــون، وحمايــة الحقــوق الحريــات. القاضــي مســتقل ال ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر 

القانون«. 

ــر انتخــاب  	 وتــم كذلــك ضمــان االســتقالل الهيكلــي والوظيفــي بتركيــز المجلــس االأعلــى للقضــاء إث

ــر 2016. ــه فــي 23 اكتوب أعضائ

إال أن ضمانــات المحاكمــة العادلــة ال تــزال مختلــة نظــرا الن المحكمــة العســكرية ال تــزال مختصــة  	

ــد مــن  ــة124. وهــو مــا أدى فــي العدي بمحاكمــة المدنييــن محاكمــة عســكرية بالنســبة الأفعــال معين

المناســبات إلــى التضييــق علــى الصحفييــن والمدونيــن وعلــى حريــة تعبيرهــم. 

gxZd/fr.urlz//:https .336-334 .جراءات الجنائية ص 123 - القوانين النموذجية لالإ

124 - أمــر علــي مــؤرخ فــي 10 جانفــي 1957 الصــادر فــي تدويــن القانــون التونســي للمرافعــات والعقوبــات العســكرية الفصــل 8 )جديــد( 

	 نقــح بمقتضــى قانــون عــدد 56 لســنة 2000 مــؤرخ فــي 13 جــوان 2000 يتعلــق بتنقيــح وإتمـــام بعــض الفصــول مــن مجلــة المرافعــات 

والعقوبــات العســكرية. »يحاكــم أمــام المحاكــم العســكرية مــن أجــل الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفصــل الخامــس مــن هــذه المجلــة:ز. 

المدنيــون بصفتهــم فاعليــن أصلييــن فــي هــذه الجرائــم أو مشــاركين فيهــا.«. يحــدد الفصــل 5 اختصــاص المحاكــم العســكرية وينــص علــى 

مــا يلــي »تختــص المحاكــم العســكرية فــي -جرائــم الحــق العــام المرتكبــة ّضــد العســكريين أثنــاء مباشــرتهم للخدمــة أو بمناســبتها«. 
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ضافــة إلــى أن ضمانــات المحاكمــة العادلــة منقوصــة أمــام القضــاء العســكري إذ أن ذو الشــبهة الــذي  باالإ

يتــم إيقافــه ال يتمتــع بحــق الحصــول علــى محــام منــذ إيقافــه125 خالفــا لمــا جــاء بالفصــل 13 مكــرر جديــد 

مــن مجلــة االإجــراءات الجزائيــة. والــذي ينــص علــى مــا يلــي »يجــب علــى مأمــور الضابطــة العدليــة أن يعلــم 

ــد االقتضــاء  ــاره أو عن ــه حســب اختي ــن يعين ــن ذي الشــبهة أو م ــروع أو إخــوة أو قري ــورا أحــد أصــول أو ف ف

الســلط الديبلوماســية أو القنصليــة إذا كان ذي الشــبهة أجنبيــا باالإجــراء المتخــذ ضــده وبطلبــه تكليــف محــام 

بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

ويمكــن للمحتفــظ بــه أو لمحاميــه أو الأحــد االأشــخاص المذكوريــن بالفقــرة الســابقة أن يطلــب مــن وكيــل 

الجمهوريــة أو مــن مأمــوري الضابطــة العدليــة خــالل مــدة االحتفــاظ أو عنــد انقضائهــا إجــراء فحــص طبــي 

علــى المحتفــظ بــه.

ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض الإجراء الفحص الطبي المطلوب حاال«.

وهــذا أمــر يثيــر التســاؤل خاصــة وأن الفصــل 38 مــن االمــر العلــي عــدد 9 لســنة 1957 مــؤرخ فــي 10 

جانفــي 1957 يتعلــق بتدويــن القانــون التونســي للمرافعــات والعقوبــات العســكرية ينــص علــى أنــه » تجــرى 

المحاكمــة لــدى المحاكــم العســكرية ولالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات الجنائيــة التونســية 

مــع مراعــاة االأحــكام الخاصــة الــواردة بهــذا القانــون«.

ضافــة إلــى الســلطة التقديريــة التــي تمتلكهــا المحكمــة العســكرية لتقــرر عــدم عالنيــة المحاكمــة  هــذا باالإ

ــي  ــي 10 جانف ــؤرخ ف ــنة 1957 م ــدد 9 لس ــي ع ــر العل ــن االأم ــل 40 م ــات الفص ــال بمقتضي ــرها عم ــدم نش وع

1957 يتعلــق بتدويــن القانــون التونســي للمرافعــات والعقوبــات العســكرية » المحاكمــة علنيــة أمــام المحكمــة 

العســكرية ومخالفــة ذلــك يدخلهــا تحــت طائلــة البطــالن إال أنــه يحــق للمحكمــة أن تقــرر إجرائهــا بشــكل ســري 

وفقــا للقانــون العــام أو فــي كل مــرة تــرى فــي العالنيــة مــا يمــس بمصلحــة الجيــش لكــن الحكــم يصــدر علنــا 

فــي جميــع االأحــوال للمحكمــة العســكرية أن تحجــر نشــر وقائــع الجلســات أو ملخصــا عنهــا إذا رأت أن القضيــة 

تســتوجب مثــل هــذا التدبيــر«.

في ضرورة عدم محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية طبقا للقانون الدولي	 

نصـت العديـد مـن النصـوص الدولية المتعلقة بتفسـير وتحليل شـروط ومقومـات المحاكمـة العادلة على 

ضـرورة عـدم إخضـاع المدنييـن للقضـاء العسـكري الـذي البـد أن يقتصر علـى النظر فـي المخالفـات والجرائم 

التـي يقترفهـا العسـكريون وأال يمـارس اختصاصـا شـخصيا إزاء المدنييـن. ومـن هـذه النصوص نذكـر ما يلي:

ســئلة الموجهــة مــن طــرف المقــررة الخاصــة باســتقاللية القضــاة 
أ

جابــة الرســمية المقدمــة مــن طــرف الدولــة التونســية علــى اال 125 - أنظــر االإ

شــارة إلــى أن الموقــوف ال يمكنــه التمتــع بمحــام منــذ إيقافــه بــل فقــط اثــر انطــالق االأبحــاث  والمحاميــن فــي القضــاء العســكري. إذ تمــت االإ

وانــه بإمكانــه المحافظــة علــى الصمــت إلــى أن يكــون محاميــه حاضــرا أثنــاء االســتنطاق. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/MilitaryCourts/Tunisia.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/MilitaryCourts/Tunisia.pdf
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ــاذ  ــالل اتخ ــن خ ــا م ــان وتعزيزه نس ــوق االإ ــة حق ــة بحماي ــادئ المتعلق ــن المب ــتوفاة م ــة المس المجموع

فــالت مــن العقــاب المــادة 29«القيــود المفروضــة علــى اختصــاص المحاكــم العســكرية  إجــراءات لمكافحــة االإ

التــي يرتكبهــا  يجــب أن يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى المخالفــات العســكرية تحديــداً 

نســان التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحاكــم الداخليــة العاديــة أو،  العســكريون، باســتثناء انـــتهاكات حقــوق االإ

عنــد االقتضــاء، ضمــن اختصــاص محكمــة جنائيــة دوليــة أو مدولــة فــي حالــة الجرائــم الجســيمة التــي تنــدرج 

ــي«126. ــون الدول فــي إطــار القان

مبــادئ أساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة اعتمدهــا مؤتمــر االأمــم المتحــدة الســابع لمنــع 

الجريمــة ومعاملــة المجرميــن »لــكل فــرد الحــق فــي أن يحاكــم أمــام المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة 

ــة  ــق االإجــراءات القانوني ــة، ال تطب ــات قضائي ــة المقــررة. وال يجــوز إنشــاء هيئ ــق االإجــراءات القانوني ــي تطب الت

المقــررة حســب االأصــول والخاصــة بالتدابيــر القضائيــة، لتنتــزع الواليــة القضائيــة التــي تتمتــع بهــا المحاكــم 

العاديــة أو الهيئــات القضائيــة 127 )1985(.

ويتجــه التذكيــر وفــي هــذا الســياق، بــان الدســتور التونســي لســنة 2014 قــد نــص فــي الفصــل 110منــه 

انــه »تحــدث أصنــاف المحاكــم بقانــون. ويمنــع إحــداث محاكــم اســتثنائية، أو ســّن إجــراءات اســتثنائية مــن 

شــأنها المســاس بمبــادئ المحاكمــة العادلــة. المحاكــم العســكرية محاكــم متخّصصة فــي الجرائم العســكرية. 

ويضبــط القانــون اختصاصهــا وتركيبتهــا وتنظيمهــا واالإجــراءات المتبعــة أمامهــا والنظــام االأساســي لقضاتهــا«.

ويضيــف الفصــل 149 مــن الدســتور »تواصــل المحاكــم العســكرية ممارســة الصالحيــات الموكولــة لهــا 

بالقوانيــن الســارية المفعــول إلــى حيــن تنقيحهــا بمــا يتماشــى مــع أحــكام الفصــل 110«. اال انــه وإلــى حــد االآن 

لــم يقــع تنقيــح المراجــع القانونيــة والترتيبيــة المنظمــة للقضــاء العســكري بمــا يتــالءم مــع الدســتور. ونذكــر 

ــي المــؤرخ فــي 10 جانفــي 1957  ــات العســكرية الصــادرة باالأمــر العل ــة المرافعــات والعقوب بالخصــوص مجل

المنقحــة والمتممــة بالمرســوم عــدد 69 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011 والمرســوم عــدد 70 لســنة 

2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011 المتعلــق بتنظيــم القضــاء العســكري وضبــط النظــام االأساســي الخــاص 

بالقضــاة العســكريين.

فــالت مــن العقــاب تقريــر الخبيــرة المســتقلة ديــان أورنتليتشــر المعنيــة باســتيفاء  نســان وحمايتهــا مــن االإ 126 - تقريــر حــول تعزيــز حقــوق االإ

نســان وتعزيزهــا  فــالت مــن العقــاب إضافــة للمجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق االإ مجموعــة المبــادئ لمكافحــة االإ

نســان الــدورة الحاديــة والســتون البنــد 17 مــن جــدول االأعمــال  فــالت مــن العقــاب لجنــة حقــوق االإ مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة االإ

المؤقــت.

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1

127 - المنعقد في ميالنو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985.

كما اعتمدت ونشرت علي المالأ بموجب قراري الجمعية العامة لالأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary. 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون االأول/ديسمبر

aspx

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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احترام الحرمة الجسدية	 

يترتــب عــن احتــرام الحرمــة الجســدية منــع التعذيــب أو كل معاملــة غيــر إنســانية أو مهينــة كمــا يترتــب 

عنــه ضمــان الحــق فــي الصحــة وفــي الحرمــة الجســدية. هــذا المبــدأ وارد فــي عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة 

التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية.

ــة،  	 ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــرة 1 م ــل 12 فق الفص

والــذي ينــص علــى أنــه »تقــر الــدول االأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى 

مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه«.

الفصــل 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي جــاء فيــه أنــه »ال يجــوز  	

إخضــاع أحــد للتعذيــب وال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالّإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة«. 

ــانية أو  	 ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض اتفاقي

المهينــة فــي فصلهــا 2 فقــرة 1 الــذي جــاء فيــه أنــه »تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو 

ــم يخضــع  ــي أي إقلي ــب ف ــال التعذي ــع أعم ــة إجــراءات أخــرى لمن ــة أو أي ــة فّعال ــة أو قضائي إداري

ــي«.  ــا القضائ الختصاصه

ــتجواب،  	 ــد االس ــم لقواع ــتعراض المنّظ ــد االس ــة قي ــى كل دول ــا »تبق ــل 11 منه ــاء بالفص ــا ج كم

ــن  ــة االأشــخاص الذي ــة لحجــز ومعامل ــات المتعلق ــك الترتيب ــه وأســاليبه وممارســاته، وكذل وتعليمات

يتعرضــون الأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا 

ــب«. ــع حــدوث أي حــاالت تعذي ــك بقصــد من وذل

ــلطاتها  	 ــام س ــرف قي ــة ط ــن كل دول ــى أن »تضم ــة عل ــس االتفاقي ــن نف ــل 12 م ــص الفص ــا ين كم

المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد بــأن عمــال 

مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن االأقاليــم الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة«. 

ــا  	 ــة بإفريقي ــة العدلي عان ــة واالإ ــي المحاكمــة العادل ــادئ حــول الحــق ف ــا جــاء بالتوجيهــات والمب كم

نســان والشــعوب علــى أن تحــرص كل  فريقيــة لحقــوق االإ والتــي تــم إعدادهــا مــن طــرف اللجنــة االإ

ــرم  ــة إنســانية تحت ــن معامل ــن أو المحتجزي ــة كل االأشــخاص الموقوفي ــم معامل ــى أن تت ــدول عل ال

الكرامــة النابعــة مــن ذاتهــم البشــرية وخاصــة أن تحــرص الــدول علــى أال يخضــع هــؤالء االأشــخاص 

ــة الالإنســانية أو  ــى أي ضــرب مــن ضــروب المعامل ــى التعذيــب أو إل ــن إل ــن أو المحتجزي الموقوفي

المهينــة. كمــا تدعــو التوجيهــات الــدول إلــى اتخــاذ التدابيــر الخاصــة لحمايــة النســاء المحتجــزات 

مــن المعاملــة القاســية128.

نسان والشعوب. فريقية لحقوق االإ عانة القضائية في إفريقيا، اللجنة االإ 128 - توجيهات و مبادئ حول الحق في المحاكمة العادلة واالإ
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تحتــوي م ا ج علــى جملــة مــن االإجــراءات لضمــان احتــرام هــذا الحــق إال أن الواقــع القضائــي فــي  	

تونــس يؤكــد وجــود اخــالالت عديــدة تتســبب فــي عــدم احتــرام الحرمــة الجســدية:

ينــص الفصــل 13 مكــرر جديــد مــن م ا ج انــه »علــى مأمــوري الضابطــة العدليــة عنــد االحتفــاظ  	

بــذي الشــبهة أن يعلمــوه بلغــة يفهمهــا باالإجــراء المتخــذ ضــده وســببه ومدتــه وقابليتــه طبــق مــدة 

التمديــد فــي االحتفــاظ المبّينــة بالفقــرة الرابعــة وتــالوة مــا يضمنــه لــه القانــون مــن طلــب عرضــه 

علــى الفحــص الطبــي وحقــه فــي اختيــار محــام للحضــور معــه«.

كمــا ينــص الفصــل 57 جديــد م إ ج علــى ضــرورة احتــرام مأمــوري الضابطــة العدليــة، فــي صــورة  	

نابــة العدليــة، لمقتضيــات الفصــل 13 مكــرر »فيمــا يخــص إدراج الهويــة بالســجل وتحريــر  االإ

ــي«.  المحاضــر والفحــص الطب

ــى  	 ــه عل ــوم علي ــرض المحك ــى »ع ــات يتول ــذ العقوب ــي تنفي ــل 336 م إ ج أن قاض ــاء بالفص ــا ج كم

ــة«. ــة الجنائي ــن المجل ــرر م ــق أحــكام الفصــل 18 مك ــي وف الفحــص الطب

ــة  ــي أن مجل ــى الفحــص الطب ــه عل ونســتنتج مــن الفصــول المتعلقــة بعــرض المتهــم أو المحكــوم علي

ــر  ــاء بتقري ــا ج ــدية. وكم ــة الجس ــي الحرم ــق ف ــرام الح ــة الحت ــات الكافي ــر الضمان ــة ال توف ــراءات الجزائي االإج

هيومــن رايتــس ووتــش حــول االأشــخاص المحتفــظ بهــم فــي تونــس، تفتــح النقائــص القانونيــة البــاب أمــام 

ــة الجســدية129.  ــرام الحرم ــاكات وعــدم إحت نته االإ

ــن  ــرض المتهمي ــم ع ــه ال يت ــس أن ــان بتون نس ــوق االإ ــامية لحق ــة الس ــب المفوضي ــر مكت ــاء بتقري ــا ج كم

ــى  ــداع يتــم عل ي ــد االإ ــل عن ــة للنزي ــة الصحي ــن الحال ــي. كمــا أن تدوي ــى الفحــص الطب ــة عل بصــورة أوتوماتيكي

أســاس التصريحــات الشــفوية التــي يدلــي بهــا وليــس علــى أســاس الفحــص الطبــي المفــروض أن يجــرى لــكل 

ــه فــي الســجن«130. نزيــل عنــد قبول

ممــا يشــكل خرقــا للمبــدأ رقــم 26 مــن جملــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة كل االأشــخاص الموقوفــون أو 

المحتجزيــن131 والــذي ينــص علــى وجــوب تدويــن اســم الطبيــب الــذي قــام بفحــص الموقــوف أو المحتجــز 

وذكــر نتيجــة الفحــص. كمــا يقتضــي ضمــان االطــالع علــى هــذه المعلومــات وفقــا للقواعــد الجوهريــة للقانــون 

ــر  ــاء بالتقري ــر 2013, ج ــش, نوفمب ــس ووت ــن رايت ــس, هيوم ــي تون ــق ف ــة التحقي ــى ذم ــن عل ــة المحتجزي ــام وضعي ــي النظ ــرات ف 129 - ثغ

»خلصــت هيومــن رايتــس ووتــش إلــى أن مراكــز االحتجــاز بصفــة عامــة ال تقبــل أي شــخص يحمــل جروحــا ظاهــرة إذا لــم يكــن يحمــل شــهادة 

جــراء الجيــد يقابلــه عــدم إجــراء فحــص طبــي روتينــي و شــامل للمحتجــز عنــد قبولــه فــي مركــز االحتفــاظ«, ص.31.  طبيــة. و لكــن هــذا االإ

نســان مكتــب تونــس’ مــارس 2014, المرجــع نفســه ص  مــم المتحــدة حقــوق االإ
أ

130 - الســجون التونســية بيــن المعاييــر الدوليــة و الواقــع، اال

.17

ي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن اعتمــدت ونشــرت 
أ

شــخاص الذيــن يتعرضــون ال
أ

131 - مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع اال

علــي المــالأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة

43/17المؤرخ في 9 كانون االأول/ديسمبر 1988

نســان | مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع االأشــخاص الذيــن يتعرضــون الأي شــكل  مفوضيــة االأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق االإ

)ohchr.org( مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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ضافــة إلــى انــه ال يتــم إعــالم المتهميــن فــي كل الحــاالت بحقوقهــم كمــا انــه فــي القانــون  الداخلــي. هــذا باالإ

الوضعــي التونســي، مطلــب الخضــوع إلــى فحــص طبــي ليــس إجبــاري ويصــدر مــن طــرف المتهــم132. وال يحدد 

القانــون االآثــار القانونيــة المترتبــة عــن ممارســة التعذيــب أو كل فعــل مهيــن ومخــل بالكرامــة. فضــال علــى أن 

الفصــول 12 و13 و14 مــن هــذه االتفاقيــة ينصــون علــى وجــود التتبعــات القضائيــة ضــد مقترفــي التعذيــب أو 

كل المعامــالت الالإنســانية المهينــة أو القاســية وكذلــك حــق تعويــض الضحايــا.

ــذي  ــات ال ــذ العقوب ــذ االأحــكام، يحــدد تدخــل قاضــي تنفي ــق بتنفي ــا أن الفصــل 336 م ا ج المتعل كم

ــا يجعــل  ــح الســجون« مّم ــدة المصلحــة العامــة بمســاعدة مصال ــة العمــل لفائ ــذ عقوب يقــوم »بمتابعــة تنفي

دوره فــي متابعــة تنفيــذ االأحــكام مقتصــرا علــى هــذه الفئــة مــن العقوبــات دون غيرهــا ويفتــح البــاب أمــام 

ــي  ــون التونس ــارض والقان ــة تتع ــإّن الممارس ــة ف ــص القانوني ــرات والنقائ ــذه الثغ ــى ه ــة إل ضاف ــاوزات باالإ التج

الــذي يمنــع التعذيــب وذلــك أن حــاالت التعذيــب موجــودة وهــو أمــر أثارتــه الهيئــات االأمميــة التابعــة 

شــارة إلــى وجــود مجهــودات لجعــل م ا ج فــي تناســق مــع  نســان133. إال انــه ينبغــي االإ لمعاهــدات حقــوق االإ

نســان ومنــع التعذيــب134. إذ تــم إدخــال تنقيــح علــى البــاب الثامــن مــن  المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق االإ

م ا ج المتعلــق بإجــراءات تســليم االأجانــب بمقتضــى المرســوم عــدد 2011-106 الصــادر فــي 22 أكتوبــر 2011 

جــراءات الجزائيــة إذ أضــاف فقــرة للفصــل 313 م ا ج يمنــع  المتمــم والمنّقــح للمجلــة الجزائيــة135 ولــــمجلة االإ

ــد توفــر خطــر تعرضهــم للتعذيــب.  بمقتضاهــا تســليم االأشــخاص المطلــوب تســليمهم عن

ــى  ــة عل ــب والمصادق ــة التعذي ــة مناهض ــاري التفاقي ــول االختي ــى البرتوك ــس عل ــة تون ــا أن مصادق كم

القانــون المتعلــق بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التعذيــب قــد أنشــأ واجبــات جديــدة للدولــة التونســية. اذ 

أن الفصــل 3 مــن القانــون المذكــور يؤهــل أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التعذيــب وكل أشــكال المعامــالت 

يقــاف للتثبــت مــن غيــاب التعذيــب ممــا ينبغــي معــه إدراج  الالإنســانية أو المهينــة لزيــارة مراكــز االحتجــاز واالإ

هــذه الصالحيــة المذكــورة الأعضــاء اللجنــة بـــــــ م ا ج136. كمــا أن الدســتور التونســي فــي الفصــل 23 منــه ينص 

علــى أن »تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشــرية وحرمــة الجســد وتمنــع التعذيــب المعنــوي والمــادي وال تســقط 

جريمــة التعذيــب بالتقــادم« إضافــة إلــى أن الفصــل 30 مــن الدســتور ينــص علــى أنــه »لــكل ســجين الحــق فــي 

معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتــه«. 

ــب  ــرة الســابقة أن يطل ــن بالفق شــخاص المذكوري
أ

حــد اال
أ

ــه أو ال ــه أو لمحامي ــظ ب ــن للمحتف ــن م ا ج »يمك ــد م ــرر جدي 132 - لفصــل 13 مك

مــن وكيــل الجمهوريــة أو مــن مأمــوري الضابطــة العدليــة خــالل مــدة االحتفــاظ أو عنــد انقضائهــا إجــراء فحــص طبــي علــى المحتفــظ بــه«.

133 - أنظــر كذلــك التوجيهــات حــول ظــروف االحتجــاز فــي إفريقيــا التــي تؤكــد علــى حــق كل شــخص تعــرّض إلــى التعذيــب فــي أن يشــتكي 

نســان والشــعوب 8 مــاي 2014 ص 16 و17. فريقيــة لحقــوق االإ أمــام المحاكــم المختصــة اللجنــة االإ

نســان والتــي جــاء بهــا أنــه وخالفــا لمــا جــاء بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي  أنظــر المالحظــات لهيئــة حقــوق االإ

فصلــه الســابع الــذي يمنــع إخضــاع أي كان للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

CCPR/C/TUN/Co/5.23 Avril 2008

 Dignity 134 - دليـل التصدي لجريمـة التعذيـب في القانون التونسي المعهد الدانماركي ديقنيتي

https://www.dapp.dk/wp-content/uploads/2014/11/DIGNITY.pdf

135 - الرائد الرسمي عدد 82-2011 المنشور بتاريخ 28 أكتوبر 2011.

136 - أنظرالقانــون المتعلــق بالهيــأة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب قانــون أساســي عــدد 43-2013 بتاريــخ 23 أكتوبــر 2013 منشــور بالرائــد 

الرســمي عــدد 2013/85 بتاريــخ 25 أكتوبــر 2013 ص. 3075.

https://www.dapp.dk/wp-content/uploads/2014/11/DIGNITY.pdf
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اال ان الممارســة المتعلقــة بالفحــص الشــرجي تشــكل خرقــا صارخــا للحرمــة الجســدية وهــو مــا اشــار اليــه 

تقريــر الكوليــب وتقاريــر المنظمــات الدوليــة التــي تؤكــد انــه ورغــم التوصيــات التــي وجهــت للدولــة التونســية 

اثنــاء االســتعراض الــدوري الشــامل137 فــان الحرمــة الجســدية ال تــزال فــي منــأى عــن الحمايــة الكاملــة مثــل بقيــة 

ــان138. حقوق االنس

ــة مناهضــة التعذيــب  ــل للفصــل 11 مــن اتفاقي ــذ إضافــة فصــل مماث ــه مــن المحب ومــن ثمــة، فان

يقــاف  وأن يتــم اتخــاذ التدابيــر التــي مــن شــأنها الوقايــة مــن المعامــالت القاســية مثــل تجهيــز مراكــز االإ

يقــاف  بكاميــرات ومــن تمكيــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التعذيــب مــن أن يقومــوا بزيــارة مراكــز االإ

للتثبــت مــن عــدم وجــود ممارســات للتعذيــب. هــذه التنقيحــات ضروريــة لجعــل م ا ج فــي تناســق مــع 

الفصــل 23 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى منــع الدولــة لــكل أشــكال التعذيــب والفصــل 30 مــن الدســتور 

نســانية الحافظــة للكرامــة.  الــذي يكــرس مبــدأ كل المحتجزيــن فــي المعاملــة االإ

 الحق في الحياة 	 

نسان:  الحق في الحياة مضمن في القواعد الدولية المتعلقة بحقوق االإ

ينــص الفصــل 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن »الحــق فــي  	

الحيــاة حــق مــالزم لــكل إنســان وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق وال يجــوز حرمــان أحــد مــن 

عــدام أن يعــدم بهــذه العقوبــة إال  حياتــه تعســفا. ال يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة االإ

جــزاًء علــى اشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ و قــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر المخالــف 

بــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا وال يجــوز تطبيــق  الأحــكام هــذا العهــد والتفاقيــة منــع جريمــة االإ

هــذه العقوبــة إال بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة«.

نســان الــذي ينــص علــى أنــه » لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة  	 عــالن العالمــي لحقــوق االإ الفصــل 3 مــن االإ

والحريــة وفــي االأمــان على شــخصه«.

بالرغــم مــن أن الحــق فــي الحيــاة حــق جوهــري، اال أن القواعــد االإجرائيــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى 

هــذا الحــق وتبــدو االإجــراءات المدعمــة للحــق فــي الحيــاة فــي م ا ج مــن خــالل الفصــول المتعلقــة 

عــدام. بالضمانــات الممنوحــة فــي صــورة الحكــم باالإ

137 - تونــس: إصــالح القوانيــن والممارســات القمعيــة يواجــه التّعثــر مذكــرة مقدمــة مــن منظمــة العفــو الدوليــة إلــى »االســتعراض الــدوري 

الشــامل« الــدورة الســابعة والعشــرين للفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل، إبريل/نيســان-مايو/أيار 2017.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3054522016ARABIC.pdf

ــات: العقــل فــي مواجهــة الوهــم!« مقــال منشــور فــي مؤلــف جماعــي تحــت  ــن الحقــوق والحري ــد الفرشيشــي »ال تفاضــل بي 138 - وحي

اشــرافه بعنــوان فــي الالتفاضليــة بيــن الحقــوق والحريــات فــي عالقــة الحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة بالحريــات الفرديــة تونــس 

ديســمبر 2020. انظــر كذلــك

.Le corps dans toutes ses libertés, dir. Ferchichi )Wahid(, Tunis, 2017

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3054522016ARABIC.pdf


98
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

 ينــص الفصــل 162 م ا ج علــى أن »االأحــكام الصــادرة بالقتــل أو الســجن بقيــة العمــر تكــون بأغلبيــة  	

أربعــة أصــوات علــى االأقل«.

عــدام مثــل مــا جــاء بالفصــل  	 كمــا تنــص م ا ج علــى جملــة مــن االإجــراءات فــي صــورة الحكــم باالإ

عــدام يحــال ملــف القضيــة فــورا إلــى الوكيــل العــام  223 م ا ج مــن انــه »فــي صــورة الحكــم باالإ

لــدى محكمــة االســتئناف إذا كان ابتدائيــا وإلــى وكيــل الدولــة العــام لــدى محكمــة التعقيــب إن كان 

اســتئنافيا«.

ــه  	 ــون في ــم المضن ــذ الحك ــاف تنفي ــدم إيق ــدأ ع ــى مب ــتثناء عل ــورد اس ــى أن م ا ج ت ــة إل ضاف باالإ

عــدام وبالتالــي فــان التعقيــب يوقــف تنفيــذ الحكــم حفاظــا علــى  بالتعقيــب فــي صــورة الحكــم باالإ

ــاة )الفصــل 265 م ا ج(.  ــي الحي ــدأ الحــق ف مب

عــدام، بمجــرد أن يصيــر باتـّـا علــى رئيــس الجمهوريــة لممارســة حقــه  	 كمــا انــه يتــم عــرض الحكــم باالإ

فــي العفو )الفصــل 342 م ا ج(.

ــالد  ــة للب ــات الدولي ــع االلتزام ــقة م ــات متناس ــن م ا ج ضمان ــاة، تتضم ــي الحي ــق ف ــبة للح بالنس

ــم  ــدام ل ع ــم االإ ــارة أن حك ش ــدر االإ ــه. وتج ــا ال تطبق ــدام ولكنه ع ــم االإ ــع حك ــا ال تمن ــية إذ أنه التونس

ينفــذ منــذ ســنة 1993 فــي إطــار االلتزامــات الدوليــة للدولــة التونســية إال أنهــا مدعــوة إلــى التقليــص مــن 

عــدام وذلــك عمــال بمــا جــاء بالفصــل 22 مــن الدســتور.  الحــاالت القصــوى التــي يســلط فيهــا بحكــم االإ

وإلــى مواصلــة الحــوار علــى المســتوى الوطنــي حــول إلغائــه تمامــا. وهــذا مــا دعــت إليــه لجنــة الحريــات 

الفرديــة فــي تقريرهــا139. 

استقاللية النيابة العمومية إزاء وزارة العدل: ضعف االستقاللية	 

إن اســتقاللية ونزاهــة المحكمــة تمثــل شــروطا أساســية لتحقــق المحاكمــة العادلــة ولقــد كرســت النصوص 

الدوليــة الحــق فــي محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة نزيهــة.

ــام  	 ــواء أم ــا س ــاس جميع ــى أن »الن ــان عل نس ــوق االإ ــي لحق ــالن العالم ع ــن االإ ــل 10 م ــص الفص ين

عــالن ومــن أي  القانــون، وهــم يتســاوون فــي حــق التمتــع بالحمايــة مــن أي تمييــز ينتهــك هــذا االإ

تحريــض علــى مثــل هــذا التمييــز« إال أن غيــاب اســتقاللية النيابــة العموميــة مــن شــأنه أن يحــد مــن 

عدالــة المحاكمــة.

139 - انظر صفحة 25-26 من تقرير لجنة الحقوق والحريات. 
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تؤكــد المبــادئ الموجهــة المنطبقــة علــى دور قضــاة النيابــة العموميــة140 علــى أن اســتقاللية النيابــة  	

العموميــة مــن شــأنها أن تدعــم اســتقاللية وعدالــة القضــاء. وتنــص هــذه المبــادئ علــى ضــرورة أن 

تحــرص الــدول علــى أن يقــوم قضــاة النيابــة العموميــة بدورهــم بــكل حريــة ودون ضغوطــات أو 

نســان والكرامــة البشــرية أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم142. مضايقــات141 وعلــى أن يحترمــوا حقــوق االإ

كمــا تعرضــت القوانيــن النموذجيــة لالإجــراءات الجنائيــة فــي الفصــل الرابــع إلــى المبــادئ الموجهــة  	

المتعلقــة بــدور قضــاة النيابــة العموميــة143.

ــة  	 ــب الدول ــى أّن« لكات ــا عل ــل 23 منه ــص الفص ــد ن ــة فلق ــراءات الجزائي ــة االإج ــبة لمجل ــا بالنس أم

للعــدل أن يبلــغ إلــى الوكيــل العــام للجمهوريــة الجرائــم التــي يحصــل لــه العلــم بهــا وأن يأذنــه 

ــة  ــة المختص ــى المحكم ــدم إل ــأن يق ــه أو ب ــن يكلف ــطة م ــه أو بواس ــواء بنفس ــات س ــراء التتبع بإج

ــن شــأنه  ــا م ــا«. مّم ــن المناســب تقديمه ــة للعــدل م ــب الدول ــرى كات ــي ي ــة الت الملحوظــات الكتابي

ــة وهــو أمــر يمــس مــن اســتقاللية قضــاة  ــة خاضعــة للســلطة التنفيذي ــة العمومي أن يجعــل النياب

النيابــة العموميــة الــذي جــاء بالمبــدأ رقــم 4 مــن المبــادئ الموجهــة المتعلقــة بــدور قضــاة النيابــة 

ــة. العمومي

ــى  	 ــه عل ويقــدم الفصــل 115 فقــرة 2 مــن الدســتور التونســي جــزءا مــن التصحيــح الواجــب إدخال

القانــون التونســي فــي مــا يخــص اســتقاللية النيابــة العموميــة عــن الســلطة التنفيذيــة. إذ ينــص علــى 

أن »النيابــة العموميــة جــزء مــن القضــاء العدلــي، وتشــملها الضمانــات المكفولــة بالدســتور ويمــارس 

ــة طبــق  ــة للدول ــون وفــي إطــار السياســة الجزائي ــة مهامهــم المقــررة بالقان ــة العمومي قضــاة النياب

االإجــراءات التــي يضبطهــا القانــون«. 

وبالتالــي و بمــا أن الدســتور التونســي قــد اعتبــر النيابــة العموميــة جــزءا ال يتجــزأ مــن القضــاء العدلــي 

فــان هــذه المقتضيــات تمثــل قطعــا مــع خضــوع وارتبــاط النيابــة العموميــة بالســلطة التنفيذيــة وبالتالــي فانــه 

مــن المجــدي أن يتــم تنقيــح الفصــل 23 م ا ج حيــث يكــون متالئمــا مــع مقتضيــات الدســتور التونســي، إال 

ــة يمارســون مهامهــم  ــة العمومي ــى أن قضــاة النياب أن الفصــل 115 فقــرة 2 مــن الدســتور التونســي ينــص عل

ــي  ــة طبــق االإجــراءات التــي يضبطهــا القانــون« وبالتال ــة للدول ــون »فــي إطــار السياســة الجزائي المقــررة بالقان

فــان طريقــة عمــل النيابــة العموميــة ســوف تحــدد مــن طــرف القانــون الــذي أحــال إليــه بالدســتور. ومــن ثّمــة 

فانــه مــن المهــم ومــن االأكيــد أن تكــون النصــوص التطبيقيــة تتماشــى مــع الفصــل 115 مــن الدســتور التونســي 

واالّ تكــون متناقضــة مــع االســتقاللية الواقعيــة لقضــاة النيابــة العموميــة إذ أنــه مــن الضــروري أن تكــرس م ا ج 

مــم المتحــدة للوقايــة مــن الجريمــة 
أ

140 - المبــادئ الموجهــة المنطبقــة علــى دور قضــاة النيابــة العموميــة, تــم إعتمادهــا بالمؤتمــر الثامــن لال

و معالجــة المنحرفيــن المنعقــد فــي هافانــا بكوبــا مــن 27 أوت إلــى 7 ســبتمبر 1990 و هــي مبــادئ تــم وضعهــا لمســاعدة الــدول االأعضــاء 

فــي دعــم نجاعــة وإســتقاللية و عدالــة النيابــة العموميــة أثنــاء التتبعــات.

141 - انظر المبدأ رقم 2 المتعلق بتكوين قضاة النيابة العمومية وأدائهم لمهامهم بكل حرية في منأى عن الضغوطات.

نسان و حسن سير المحاكمة الجزائية. 142 - انظر المبادئ عدد 12 و 13 حول احترام قضاة النيابة العمومية للقانون، لحقوق االإ

- 143
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االســتقاللية الوظيفيــة للنيابــة العموميــة إزاء الســلطة التنفيذيــة حتــى ال يتحــول تطبيقهــم للسياســة الجزائيــة 

للدولــة إلــى خضــوع للســلطة التنفيذيــة.

ــة اال أن تطبيقهــم  ــة العمومي يكــرس الفصــل 115 مــن الدســتور التونســي اســتقاللية قضــاة النياب

فــراغ هــذه االســتقاللية مــن معناهــا وبالتالــي فــان  للسياســة الجزائيــة للدولــة ال يجــب أن يكــون عــذرا الإ

ــن  ــل 115 م ــوارد بالفص ــتقاللية ال ــدأ االس ــع مب ــيا م ــون متماش ــب أن يك ــات يج ــذه المقتضي ــل ه تأوي

الدســتور حتــى تتحقــق اســتقاللية النيابــة العموميــة إزاء الســلطة التنفيذيــة. ولهــذا فانــه مــن المجــدي 

ــدل  ــكل ع ــم ب ــة مهامه ــة العمومي ــاة النياب ــة قض ــى ممارس ــص عل ــة تن ــوص قانوني ــى نص ــة عل المصادق

ــز  ــكال التميي ــن أش ــكل م ــادى كل ش ــان وتتف نس ــوق االإ ــرية وحق ــة البش ــرم الكرام ــقة تحت ــة متناس وبطريق

ــه مــن  ــة. كمــا ان ــة العمومي ــدور قضــاة النياب ــادئ المؤطــرة ل ــادئ رقــم 12 و13 مــن المب كمــا جــاء بالمب

المجــدي إدخــال تنقيحــات علــى الفصليــن 22 و 23 م ا ج لحــذف ســلطة وزيــر العــدل علــى الوكيــل العام 

ــة  ــاتية والوظيفي ــتقاللية المؤسس ــس االس ــم تكري ــث يت ــة حي ــة العمومي ــاة النياب ــى قض ــة وعل للجمهوري

ــة. ــر الدولي ــتور وللمعايي ــا للدس ــك تطبيق ــة وذل ــة العمومي للنياب

الحق في الحرية: الحد من مدة االحتفاظ	 

إن الحد من مدة االحتفاظ يهدف إلى ضمان الحق في الحرية وهو ما تم التأكيد عليه في:

الفصــل 9 فقــرة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة الــذي ينــص علــى انــه  	

»ال يجــوز أن يكــون احتجــاز االأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة«.

مــع اعتمــاد مشــروع القانــون المتعلــق بتنقيــح م ا ج والذي تــّم تقديمــه للمجلس الوطني التأسيســي  	

بتاريــخ 6 فيفــري 2013 تــم إقــرار الحــد مــن مــدة االحتفــاظ بمقتضــى القانــون عــدد 5 لســنة 2016 

مــؤرخ فــي 2 فيفــري 2016 والنــزول بهــا إلــى 48 ســاعة. ويمكــن تجديــد هــذه الفتــرة مــرة واحــدة 

ــة. كمــا يخضــع القانــون االحتفــاظ إلــى القــرار المســبق  بقــرار كتابــي ومعلــل مــن وكيــل الجمهوري

ــة. إذ نــص الفصــل 13 مكــرر جديــد علــى انــه »فــي الحــاالت التــي تقتضيهــا  مــن وكيــل الجمهوري

ضــرورة البحــث، وفــي ماعــدا مــا وقــع اســتثناؤه بنــص خــاص، ال يجــوز لمأمــوري الضابطــة العدليــة 

المبينيــن بالعدديــن 3 و4 مــن الفصــل 10 ولــو فــي حالــة التلبــس بالجنايــة أو بالجنحــة وال لمأمــوري 

الضابطــة العدليــة مــن أعــوان الديوانــة فــي نطــاق مــا تخولــه لهــم مجلــة الديوانــة االحتفــاظ بــذي 

الشــبهة، إال بعــد أن يــأذن لهــم وكيــل الجمهوريــة بذلــك، ولمــدة ال تتجــاوز ثمانيــة وأربعيــن ســاعة، 

ذن بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا. ويتــّم االإ

أمــا فــي المخالفــات المتلبــس بهــا فــال يجــوز االحتفــاظ بــذي الشــبهة إال المــّدة الالزمــة الأخــذ أقوالــه علــى 

أال تتجــاوز مــدة االحتفــاظ أربعــة وعشــرين ســاعة، وبعــد أن يــأذن لهــم وكيــل الجمهوريــة بذلــك بــأي وســيلة 

تتــرك أثــرا كتابيــا.
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ــا بملــف  ــه مصحوب ــة بعــد انقضــاء المــدة المذكــورة عــرض المحتفــظ ب ــى مأمــور الضابطــة العدلي وعل

ــا. ــه ســماعه حين ــة الــذي يتوجــب علي البحــث علــى وكيــل الجمهوري

ويمكــن لوكيــل الجمهوريــة التمديــد كتابيــا فــي أجــل االحتفــاظ مــرة واحــدة فقــط لمــدة أربعــة وعشــرين 

ــل  ــرار معل ــك بمقتضــى ق ــات، ويكــون ذل ــادة الجناي ــي م ــن ســاعة ف ــة وأربعي ــح وثماني ــادة الجن ــي م ســاعة ف

يتضمــن االأســانيد القانونيــة والواقعيــة التــي تبــرره«.

إال أن الممارسة القضائية في تونس تتميز بالتمديد المتواصل لفترة تتجاوز المدة القانونية. 

حماية الشهود والضحايا 	 

ــا إلــى التهديــد نتيجــة مشــاركتهم فــي المحاكمــة الجزائيــة  يمكــن أن تتعــرض حقــوق الشــهود والضحاي

ــك االأمــر  ــة المتهــم وكذل ــى إدان ــؤدي بالمحكمــة إل ــن بإمكانهــا أن ت ــل وقرائ إذ يمكــن للشــهود أن يقدمــوا دالئ

ــة. بالنســبة للضحي

وبالتالــي يمكــن أن تصبــح ســالمتهم الجســدية وحقهــم فــي الحيــاة وفــي احتــرام الحيــاة الخاصــة عرضــة 

للتهديــد ممــا يجعــل مــن الضــروري وجــوب توفيــر الحمايــة الالزمــة والمتالزمــة مــع المخاطــر التــي يمكــن أن 

يكونــوا عرضــة لهــا ولقــد وفــرت المواثيــق الدوليــة الحمايــة للشــهود والضحايــا وهــو مــا سنســتعرضه فــي مــا 

يلــي:

حماية الشهود بين القانون الدولي والقانون التونسي	 

ــة  ــى حماي ــر عل ــن أث ــا م ــا له ــة لم ــا مســألة ضروري ــي بعــض القضاي ــة الشــهود ف ــون حماي ــن أن تك يمك

حياتهــم وســالمتهم الجســدية إذ يمكــن أن يكــون الشــاهد عرضــة للعنــف مــن طــرف مقتــرف الفعــل االإجرامــي 

ــه وذكــره تحــت اســم مســتعار حتــى ال  ــه خاصــة ســرية هويت ــل االإجــراءات المتخــذة لحمايت ــه. وتتمث أو عائلت

ــا تنكشــف هويتــه. وفــي مــا يلــي اهــم النصــوص الدوليــة التــي تعرضــت إلــى حمايــة الشــهود والضحاي

يوفــر الفصــل 32 مــن معاهــدة االأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الحمايــة للشــهود والضحايــا وذلك  	

بتوفيــر جملــة مــن االإجــراءات الالزمــة علــى الــدول اتخاذهــا. إذ ينــص أنــه علــى الدولــة فــي حــدود 

إمكانياتهــا ان تضــع إجــراءات لتحمــي الشــهود وغيرهــم مــن المتدخليــن فــي القضيــة. منهــا توفيــر 

مســكن آخــر وكتمــان هويتهــم وعــدم ذكرهــا وان لــزم االأمــر توفيــر إمكانيــة إدالئهــم بمعلومــات عــن 

طريــق وســائل االتصــال تمكنهــم مــن الحفــاظ علــى ســالمتهم مثــل تســجيالت الفيديــو.

يوفــر الفصــل 24 مــن معاهــدة االأمــم المتحــدة ضــد الجريمــة العابــرة للقــارات والمنظمــة حمايــة  	

ــم  ــة تعرضه ــن إمكاني ــم م ــك لحمايته ــر وذل ــزم االأم ــم إن ل ــم وعائالته ــك الأوليائه ــهود وكذل للش

ــات جــراء إدالئهــم بشــهادتهم. ــف او المضايق للعن
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ينــص الفصــل 12 فقــرة 4 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل االأشــخاص ضــد االختفــاء القســري علــى  	

وجــوب توفيــر الحمايــة للشــهود ومعاقبــة االأشــخاص الضالعيــن فــي جريمــة االختفــاء القســري فــي 

صــورة مضايقتهــم أو ممارســتهم لضغــوط علــى الشــهود أو المشــتكي أو أقربــاء الشــخص المفقــود 

أو محاميــه.

ــان  	 ــة لضم ــة الالزم ــة الحماي ــة الدولي ــة الجنائي ــا للمحكم ــن نظــام روم ــا يكــرس الفصــل 68-1 م كم

الحرمــة الجســدية للشــهود وتقــدم وحــدة مســاعدة الشــهود والضحايــا المســاعدات الالزمــة لضمــان 

حمايتهــم وســالمتهم. 

كمــا تضمنــت القوانيــن النموذجيــة لالإجــراءات الجنائيــة االإجــراءات الالزمــة لضمــان ســالمة الشــهود  	

بالفصــول 147 إلــى 155 منهــا.

ــي أي  	 ــاب الثان ــن الب ــي م ــم الثان ــي القس ــت م ا ج ف ــد نص ــي فلق ــلقانون التونس ــبة لـــ ــا بالنس أم

الفصــول 59 إلــى 67 م ا ج والمتعلقــة بســماع الشــهود. كمــا تدّعمــت المنظومــة القانونيــة المتعلقــة 

بحمايــة الشــهود بنصــوص خاصــة تفــرد الشــهود بحمايــة خاصــة ويتجلــى هــذا مــن خــالل القانــون 

ــة  ــاد وحماي ــن الفس ــالغ ع ب ــق باالإ ــارس 2017 يتعل ــي 7 م ــؤرخ ف ــنة 2017 م ــدد 10 لس ــي ع االأساس

ساســي عــدد 26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 أوت 2015 يتعلــق 
أ

المبلغيــن144 وكذلــك القانــون اال

ــوال145.  ــع غســل االأم رهــاب ومن بمكافحــة االإ

حماية الضحايا	 

ــر  ــر وتوف ــدية للخط ــالمتهم الجس ــم وس ــرض حياته ــدات تع ــة لتهدي ــا عرض ــون الضحاي ــن أن يك يمك

ــا. ــة للضحاي ــة حماي ــوص الدولي النص

ينــص الفصــل 32 فقــرة 4 مــن معاهــدة االمــم المتحــدة ضــد الفســاد علــى أن مقتضيــات الفصــل  	

32 المتعلقــة بحمايــة الشــهود تنطبــق كذلــك علــى الضحايــا بصفتهــم شــهودا.

ــم  	 ــارات والمنّظ ــر للق ــرام العاب ــد االج ــدة ض ــم المتح ــدة االأم ــن معاه ــل 25 م ــر الفص ــا يوف كم

حمايــة للضحايــا اذ ينــص علــى ان الــدول االعضــاء تتخــذ فــي حــدود امكانياتهــا االجــراءات المالئمــة 

لمســاعدة وحمايــة ضحايــا المخالفــات المذكــورة فــي المعاهــدة خاصــة عنــد تعرضهــم للتهديــدات 

والمضايقــات. 

ــا يســاهم فــي  ــن بم ــة المبلغي ــات حماي ــالغ عــن الفســاد وآلي ب ــغ وإجــراءات االإ ــط صي ــى ضب ــون إل ول »يهــدف هــذا القان
أ

144 - الفصــل اال

ــن العــام والخــاص«. ــي القطاعي ــه ف ــع الفســاد ومكافحت ــة الرشــيدة ومن ــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة والحوكم ــس مب تكري

خيــر بــذي الشــبهة أو 
أ

145 - الفصـــل 46 » يمكــن لقاضــي التحقيــق فــي حــاالت اســتثنائية تقتضيهــا حمايــة الشــاهد عــدم مكافحــة هــذا اال

ــوت  ــد أو االأهــم لثب ــل الوحي ــل الدلي ــي ســيقدمها الشــاهد ال تمث ــة الت ــت االأدل ــك أو إذا كان ــه الشــاهد ذل ــره مــن الشــهود إذا طلــب من بغي

ــة«. دان االإ
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نســان والشــعوب التــي  	 كمــا تــم تكريــس هــذا الحــق فــي توجيهــات اللجنــة االفريقيــة لحقــوق االإ

تولــي كذلــك عنايــة خاصــة للنســاء اللواتــي كــن ضحيــة االعتــداءات الجنســية والعنــف الزوجــي اذ 

يجــب أن تمتعهــم بإجــراءات خاصــة.

كمــا يتضمــن إعــالن المبــادئ االأساســية للعدالــة المتعلقــة بضحايــا االجــرام وضحايــا التعســف فــي  	

ــا 34/40  ــي قراره ــدة ف ــم المتح ــة لالم ــة العام ــه الجمعي ــت علي ــذي صادق ــلطة، ال ــتعمال الس اس

ــم  ــر أمنه ــم الخاصــة وتوفي ــة حياته ــل حماي ــا مث ــا للضحاي ــر1985، حقوق ــي 29 نوفمب ــادرة ف الص

وامــن عائالتهــم وشــهودهم وذلــك بحمايتهــم مــن التهديــدات والضغوطــات كمــا ينــص علــى وجــود 

داريــة التــي تمكنهــم مــن الحصــول علــى تعويضــات146.  تدعيــم الوســائل القانونيــة واالإ

أمــا بالنســبة للقانــون التونســي فســوف نتنــاول بالنظــر مقتضيــات مجلــة االإجــراءات الجزائيــة وكذلــك  	

النصــوص القانونيــة االأخــرى التــي تضمنــت إجــراءات جزائيــة مــن شــانها أن توفــر ضمانــات للضحايــا. 

ــا لالإجــراءات  ــام بالحــق الشــخصي وفق ــي القي ــة ف ــر أن م إ ج كرســت حــق الضحي ــك نذك ــن ذل م

المنصــوص عليهــا بالفصــل 36 147 منهــا.

ضافــة إلــى ذلــك تــم تكريــس حمايــة المــرأة واالأبنــاء ضحايــا العنــف بمقتضــى القانــون المتعلــق  باالإ

بالعنــف ضــد المــرأة وحمايــة المبلــغ عــن الفســاد وضمــان ســرية هويتــه عنــد مثولــه كشــاهد بمقتضــى 

قانــون حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد الــذي يضــل منقوصــا.

الحق في الطعن في االأعمال الخارقة للحقوق االأساسية	 

نســان فــي فصلــه الثامــن الحــق فــي الطعــن فــي االأعمــال الخارقة  عــالن العالمــي لحقــوق االإ لقــد كــرس االإ

نصافــه  للحقــوق االأساســية، إذ ينــص علــى انــه »لــكل شــخص حــق اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة المختصــة الإ

الفعلــي مــن أيــة أعمــال تنتهــك الحقــوق االأساســية التــي يمنحهــا إيــاه الدســتور أو القانــون«.

أمــا بالنســبة للقانــون التونســي فلقــد نــص الفصــل 199 م إ ج علــى انــه »تبطــل كل االأعمــال واالأحــكام 

المنافيــة للنصــوص المتعلقــة بالنظــام العــام أو للقواعــد االإجرائيــة االأساســية أو لمصلحــة المتهــم الشــرعية«. 

شــارة إلــى أن الصياغــة المعتمــدة تشــير إلــى أن إبطــال االأعمــال المشــار إليهــا تتعلــق بــكل مــا يتنافــى  وتجــدر االإ

ومصلحــة المتهــم الشــرعية وهــي عبــارة مبهمــة تدعــو إلــى التأويــل وال تضمــن ممارســة الحــق فــي الطعــن فــي 

كل االأعمــال التــي تخــرق الحقــوق االأساســية. 

بالتالــي فانــه مــن المجــدي إضافــة فصــل لــــمجلة االإجــراءات الجزائيــة يمكــن مــن الطعــن فــي كل االأعمال 

ــي  ــالن العالم ع ــن االإ ــل 8 م ــل للفص ــل مماث ــة فص ــك بإضاف ــون ذل ــية ويك ــوق االأساس ــن الحق ــس م ــي تم الت

نســان. لحقــوق االإ

http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm :146 - انظر الرابط

147 - »حفــظ القضيــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة ال يمنــع المتضــرر مــن إثــارة الدعــوى العموميــة علــى مســؤوليته الشــخصية وفــي هــذه 

الصــورة يمكنــه عــن طريــق القيــام بالحــق الشــخصي إمــا طلــب إحالــة القضيــة علــى التحقيــق أو القيــام مباشــرة لــدى المحكمــة«.

http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm
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ــرات  ــي فت ــة ف ــة والقانوني ــات القضائي ــالل الضمان ــن خ ــات م ــوق والحري ــات الحق ــرت ضمان ــن توف لئ

االســتقرار فإنهــا تتعــرض لمخاطــر االنتهــاك والتجــاوزات خــالل فتــرات االأنظمــة االســتثنائية. ونعنــي بهــا الفترات 

ــي مــن شــانها أن تكــون دافعــا لتوقيــف العمــل بالنظــام  ــات والمخاطــر والطــوارئ الت ــز باالضطراب ــي تتمي الت

القانونــي العــادي ليتــم تفعيــل نظــام اســتثنائي يســمح فيــه بالتقليــص والحــد مــن الحقــوق والحريــات. إال أن 

هــذه الحــدود تخضــع لضوابــط حتــى ال يتــم اســتهدافها بحجــة الطــوارئ والحــاالت االســتثنائية. 

الفقرة )1( الفصل 49 من الدستور وحاالت الحد من الحريات

تضمـن الفصـل 49 مـن الدسـتور التونسـي علـى جملـة مـن الضمانـات التـي تهدف إلـى عدم إفـراغ الحق 

مـن محتـواه فـي صـورة الحـد من الحقـوق وممارسـتها وهو ما من شـانه أن يدخل توازنـا بين الحفـاظ على جوهر 

شـارة علـى تضمـن القانـون  الحـق والتأقلـم مـع المقتضيـات التـي تسـتوجبها حالـة الضـرورة. إال انـه تجـدر االإ

التونسـي علـى نصـوص عديـدة ال تتماشـى مـع منطـوق الفصـل 49 مـن الدسـتور والضمانات الـواردة به.

ــوق  ــة بالحق ــط المتعلق ــون الضواب ــدد القان ــي: »يح ــا يل ــى م ــتور عل ــن الدس ــل 49 م ــص الفص إذ ين

والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال 

لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات االأمــن العــام أو 

الدفــاع الوطنــي أو الصحــة العامــة أو االآداب العامــة وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط 

وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك. ال يجــوز الأي تعديــل 

نســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور.«.  أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق االإ

وهــذا الفصــل يشــكل تكريســا لمفهــوم الدســتور كضامــن للحريــات148. وجــاء الفصــل 49 في صيغــة مادة 

جامعــة149 تحــدد الضوابــط المنطبقــة فــي صــورة اتخــاذ حدود علــى ممارســة الحقــوق المعنيــة بالفصل150.

 Cette citation de Benjamin Constant résume cette conception de la constitution : » Une constitution est la garantie - 148

 de la liberté d’un peuple )…( «, Benjamin Constant, Des réactions politiques, in, De la force du gouvernement actuel et de
 la nécessité de s’y rallier. Des réactions politiques. Des effets de la Terreur, préf. Philippe Raynaud, Paris, Flammarion, 1988,
 p. 149. Voir également : FELDMAN )JEAN-PHILIPPE(, » Le constitutionnalisme selon Benjamin Constant «, R.F.D.C., 2008/4 n°
.76 | pages 675 à 702

 Guellali )Amna(, » La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution: Genèse, portée et défis «, in. La  -  149

constitution de la Tunisie Processus, principes et perspectives, PNUD, Tunisie, 2016 : https://www.tn.undp.org/content/tunisia/
fr/home/library/democratic_governance/la-constitution-de-la-tunisie-/le-contenu-de-la-constitution-.html

150 - ضوابط الحقوق والحريات تعليق على الفصل 49 من الدستور التونسي خالد الماجري المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

تونس 2017 ص. 15. 

في ضرورة االلتزام بضمانات الحقوق والحريات 

األساسية في صورة الحّد من الحقوق

المبحث 

2

https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_governance/la-constitution-de-la-tunisie-/le-contenu-de-la-constitution-.html
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/library/democratic_governance/la-constitution-de-la-tunisie-/le-contenu-de-la-constitution-.html
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اذ يجــب للضوابــط والحــدود المقيــدة للحقــوق والحريــات أن تكــون قائمــة علــى احتــرام مبــدأ التناســب، 

وان تتخــذ لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، وأال تنــال مــن جوهــر هــذه الحقــوق والحريــات. 

ويقّيــد الفصــل 49 مــن الدســتور الســلطة التشــريعية أثنــاء ســنها للقوانيــن التــي تحــدد وتقيــد ممارســة 

الحقــوق والحريــات وصــور التمتــع بهــا. كمــا يشــّرك القضــاء ويكلفــه بمهمــة حمايــة الحقــوق والحريــات مــن 

كل االنتهــاكات. وجــاءت العبــارة مطلقــة إذ حملــت »الهيئــات القضائيــة« مســؤولية حمايــة الحقــوق والحريــات 

داري  الدســتورية مــن االنتهــاك ممــا يجعلهــا تنســحب علــى كل القضــاة باختــالف اختصاصاتهــم أي القاضــي االإ

والقاضــي العدلــي علــى حــد الســواء. وهــذا التكليــف تأكيــد علــى دور القاضــي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات 

ــى أن »القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة العــدل  ــذي ينــص عل كمــا ورد بالفصــل 102 مــن الدســتور وال

وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات«. 

ــات  ــق مقتضي ــرورة تطبي ــه بض ــدى وعي ــا م ــه له ــؤولية وتحمل ــذه المس ــي به ــالع القاض ــرح اضط ويط

ــة وليــس مجــرد وثيقــة ذات قيمــة سياســية ينحصــر  ــاره جــزءا ال يتجــزأ مــن المنظومــة القانوني الدســتور واعتب

صــدار  دورهــا فــي تنظيــم العالقــات بيــن المؤسســات السياســية151. إال أن التمعــن فــي فقــه القضــاء الالحــق الإ

ــات.  ــوق والحري ــي دوره كحــام للحق ــي152 انخــرط ف داري والمدن ــى أن القاضــي االإ ــدل عل الدســتور ي

ووضــع الدســتور شــروطا لممارســة القاضــي لــدوره فيمــا يتعلــق برقابــة التناســب إذ اشــترط وجــوب تقييــد 

ــى ال  ــات حت ــى القاضــي وضــع حــدود للحقــوق والحري ــه يحجــر عل ــي فان ــون وبالتال ــات بقان الحقــوق والحري

يحــل محــل المشــرع وفــي هــذا ضمانــة لحقــوق االأفــراد. إذ أن فقــه القضــاء قــد وضــع فــي الســابق قيــودا علــى 

الحريــات اســتنادا علــى قــراءة دينيــة لبعــض المؤسســات مثــل مؤسســة الــزواج 153 والتبنــي.

ــروط  ــاص بش ــام الخ ــى النظ ــة عل ــوص الفضفاض ــورة النص ــرة )2( خط الفق
ــات  ــوق والحري ــد الحق تقيي

ــى  ــة الحفــاظ عل ــات بغي ــة تحــد مــن الحري ــة الجزائي ــد مــن فصــول المجل ــى أن العدي شــارة إل تتجــه االإ

االأخــالق العامــة وهيبــة الموظــف العمومــي. وهــي فصــول تفتــح البــاب للتجــاوزات خاصــة إذا لــم يضطلــع 

ــة  ــي وحماي ــات« بصــدد النشــر قــدم فــي أعمــال ملتقــى »القاضــي الجزائ ــي بالحقــوق والحري ــي »وعــي القاضــي الجزائ ــك غزوان 151 - مال

الحقــوق والحريــات« تنظيــم مخبــر العلــوم الجزائيــة واالإجــرام بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس والجمعيــة التونســية للقانــون 
ــي 2019.  ــام 28 و29 تشــرين الثان ــس أي ــوم السياســية بتون ــة الحقــوق والعل الدســتوري كلي

ــة  ــرت المحكم ــي« اعتب داري التونس ــاء االإ ــع »القض ــور بموق ــرار منش ــو ق ــارس 2018 وه ــخ 16 م ــدد 20181015 بتاري ــة ع ــي القضي 152 - ف

ــون  ــوب ان يك ــي وج ــل ف ــتفتاء والمتمث ــات واالس ــق باالنتخاب ــي المتعل ــون االأساس ــن القان ــرر م ــل 49 مك ــوارد بالفص ــرط ال ــة أن الش داري االإ
المترشــح مســجال فــي نفــس الدائــرة التــي سيترشــح بهــا »ال يتعــارض ومقتضيــات الفصــل 49 مــن الدســتور )...( وال يخــل بمبــدأ التناســب مــع 
موجبــات ضمــان أســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة مــن جهــة ومتطلبــات حمايــة حقــوق الغيــر ومراعــاة مقتضيــات النظــام العــام مــن جهــة 
أخــرى«. انظــر مالــك الغزوانــي دليــل القاضــي العدلــي فــي تطبيــق الفصــل 49 مــن الدســتور رقابــة القاضــي العدلــي للتناســب بيــن ضوابــط 

الحقــوق والحريــات وموجباتهــا المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات تونــس 2021 ص. 28. 

حــوال الشــخصية قــد »وضــع شــرط 
أ

153 - قــرار محكمــة االســتئناف بسوســة الصــادر فــي 3 مــاي 2013 اعتبــرت أن الفصــل 5 مــن مجلــة اال

ــن  ــل 49 م ــق الفص ــي تطبي ــي ف ــي العدل ــل القاض ــي دلي ــك الغزوان ــر مال ــية » انظ ــة االأساس ــروط الجوهري ــن الش ــره م ــزوج واعتب ــالم ال إس
الدســتور رقابــة القاضــي العدلــي للتناســب بيــن ضوابــط الحقــوق والحريــات وموجباتهــا المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات تونــس 

2021 ص. 62. 
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ــى أن  ــة والمســاواة إل ــات الفردي ــة الحري ــر لجن ــد أشــار تقري ــات. ولق ــوق والحري ــدوره كحــام للحق القاضــي ب

مفهــوم االآداب العــام فــي دولــة ديمقراطيــة ال يمكــن أن يكــون إال متعــددا ونســبيا154 وحــذرت مــن إن يكــون 

ــات.  ــى الحري ــق عل مدخــال للتجــاوزات والتضيي

ومــن بيــن هــذه الفصــول التــي تتميــز باســتعمالها لمصطلحــات فضفاضــة تفتــح بــاب التأويــل والتمشــي 

غيــر الموضوعــي نقــدم النمــاذج التاليــة:

 الفصــل 121 فقــرة 3 مــن المجلــة الجزائيــة »يحّجــر توزيــع المناشــير والنشــرات والكتابــات االأجنبيــة  	

المصــدر أو غيرهــا التــي مــن شــأنها تعكيــر صفــو النظــام العــام أو النيــل مــن االأخــالق الحميــدة 

وكذلــك بيعهــا وعرضهــا علــى العمــوم ومســكها بنيــة ترويجهــا أو بيعهــا أو عرضهــا لغــرض دعائــي. 

وكل مخالفــة للتحجيــر المنصــوص عليــه بالفقــرة الســابقة يمكــن أن يترتّــب عنــه زيــادة عــن الحجــز 

فــي الحيــن عقــاب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى خمســة أعــوام وبخطيــة مــن مائــة وعشــرين دينــارا 

إلــى ألــف ومائتــي دينــار«.

الفصـل 125 مـن المجلـة الجزائيـة » يعاقـب بالسـجن مدة عـام وبخطيـة قدرها مائة وعشـرون دينارا  	

شـارة أو التهديد حال مباشـرته لوظيفته  كل مـن يــهضم جانـب موظـف عمومي أو شـبهه بالقول أو االإ

أو بمناسـبة مباشرتها.«

الفصــل 126 مــن المجلــة الجزائيــة »إذا كان هضــم الجانــب واقعــا بالجلســة لموظــف مــن النظــام  	

عــدام إذا وقــع االعتــداء بالعنف  العدلــي فالعقــاب يكــون بالســجن مــدة عاميــن. ويكــون العقــاب باالإ

باســتعمال الســالح أو التهديــد بــه ضــد قــاض بالجلســة«.

الفصــل 245 مــن المجلــة الجزائيــة »يحصــل القــذف بــكل إدعــاء أو نســبة أمــر لــدى العمــوم فيــه  	

ــه القــذف فــي  ــات االأمــر الحاصــل من ــة رســمية. ويمكــن إثب ــار شــخص أو هيئ هتــك شــرف أو اعتب

الصــور المقــّررة بالفصــل 57 مــن مجلــة الصحافــة«.

ــة  	 ــة الجزائيــة »يعاقــب مرتكــب القــذف بالســجن مــدة ســّتة أشــهر وبخطي الفصــل 247 مــن المجل

ــارا«. ــان وأربعــون دين قدرهــا مائت

وقــد تــم تقديــم مقتــرح قانــون يهــدف إلــى تحويــر نصــوص الفصليــن 245 و247 مــن المجلــة الجزائيــة 

تــم عرضــه علــى اللجــان البرلمانيــة وبقــي االأمــر كذلــك إلــى حــدود 25 جويليــة 2021. 

ــد يكــون  ــا ق ــى الحــق مــع موجبه ــود المســلطة عل ــة القاضــي لمــدى تناســب القي ــا أن مســألة مراقب كم

مقيــدا نظــرا لتضميــن القيــد بنصــوص غيــر تشــريعية ممــا يجعلهــا خــارج أنظــار القاضــي المدنــي الــذي قــد 

يتجاهــل شــرعية مصــدر التقييــد. ومــن ذلــك نذكــر:

154 - تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ص. 26. 
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المنشــور عــدد 216 المــؤرخ فــي 05 نوفمبــر  1973 المتعلــق بــزواج المــرأة التونســية المســلمة بغيــر  	

ــة زواج  ــد حري ــه تقيي ــب عن ــن وترت ــار القري ــزواج واختي ــة ال ــد حري ــتعمل لتقيي ــذي اس ــلم ال المس

المســلمة بغيــر المســلم. وقــد تــم إلغــاؤه اثــر خطــاب رئيــس الجمهوريــة فــي 13 أوت 2017 والــذي 

لغــاء تعليمــات ســنة 1973  تــم علــى إثــره توجيــه مراســلة مــن قبــل رئيــس الحكومــة إلــى الــوزراء الإ

»لتعارضهــا مــع الفصليــن 21 و46 مــن الدســتور ومخالفتهــا لالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا 

مــن قبــل الدولــة التونســية والتــي لهــا مرتبــة أعلــى مــن القوانيــن طبقــا للفصــل 20 مــن الدســتور«155.

المنشـور المعتمـد لفـرض غلـق المقاهـي أثنـاء شـهر رمضـان ومنـع بيـع المشـروبات الكحوليـة أيـام  	

الجمعـة وفـي شـهر رمضـان وفـي االأعيـاد الدينيـة. وهـو نـص غيـر منشـور ومـن الصعـب االطـالع عليه. 

وترتيبــا عليــه فانــه مــن الضــروري تنقيــح كل النصــوص المتعارضــة مــع جوهــر الحــق والمخالفــة لشــروط 

تقييــد الحــق كمــا وردت بالفصــل 49 مــن الدســتور. 

ضافــة إلــى مــا تقــدم يبــدو دور القاضــي هامــا فــي مجــال تقييــم مــدى مالءمــة االإجــراءات الحــادة  وباالإ

مــن الحريــة فــي مــا يتعلــق بالتقييــدات التــي تــم اتخاذهــا فــي إطــار مكافحــة جائحــة كورونــا. إذ أن الصحــة 

ــات طبقــا لمنطــوق الفصــل 49 مــن الدســتور.  ــد الحري ــات التــي تبيــح تحدي ــن الموجب العامــة156 هــي مــن بي

وهــو مــا ذهبــت إليــه مبــادئ ســيراكوزا157 التــي تفســر وتوضــح القيــود الموظفــة علــى الحقــوق الــواردة بالعهــد 

ــة  ــن منظم ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــرورة أخ ــى ض ــد عل ــية. وتأك ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

الصحــة العالميــة158. 

ــه وعمــال بأحــكام الفصــل 70 مــن الدســتور فــّوض مجلــس نــواب الشــعب  طــار نذكــر ان وفــي هــذا االإ

ــّدة  ــاء الم ــال انقض ــرض ح ــون وتع ــال القان ــي مج ــل ف ــيم تدخ ــدار مراس ــة إص ــة صالحي ــس الحكوم ــى رئي إل

المذكــورة علــى مصادقــة المجلــس. ونــص الفصــل االول مــن القانــون عــدد 19 المــؤرخ فــي 12 افريــل 2020 

ــروس  ــار في ــات انتش ــة تداعي ــرض مجابه ــيم لغ ــدار مراس ــي إص ــة ف ــس الحكوم ــى رئي ــض إل ــق بالتفوي المتعل

كورونــا )كوفيــد19-( علــى انــه »طبقــا الأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 70 مــن الدســتور، يُفــّوض بمقتضــى 

ــاذ،  ــز النف ــه حّي ــخ دخول ــداء مــن تاري ــس الحكومــة إصــدار مراســيم لمــّدة شــهرين ابت ــى رئي ــون إل هــذا القان

ــة.  ــق الحيوي ــادي للمراف ــير الع ــن الس ــد19-( وتأمي ــا )كوفي ــروس كورون ــار في ــات انتش ــة تداعي ــرض مجابه لغ

155 - انظــر مالــك الغزوانــي دليــل القاضــي العدلــي فــي تطبيــق الفصــل 49 مــن الدســتور رقابــة القاضــي العدلــي للتناســب بيــن ضوابــط 

ــات تونــس 2021 ص. 58.  ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــات وموجباتهــا المؤسســة الدولي الحقــوق والحري

 Principe 25 des principes de Syracuse mentionne que : » La santé publique peut être invoquée comme un motif pour - 156

 restreindre certains droits, afin de permettre à un Etat de prendre des mesures en cas de menace grave à l a santé de la
population ou de certains éléments de la population «. https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf

157 - E/CN.4/1985/4, Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations, https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf

158 - Principe 26 Il doit être tenu dûment compte du Règlement sanitaire international de 1’Organisation mondiale de la 

santé. 

https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
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ــة  ــن االأربع ــى الميادي ــض عل ــر التفوي ــل، يقتص ــذا الفص ــن ه ــى م ــرة االأول ــور بالفق ــرض المذك ــق الغ ولتحقي

التاليــة: )...(ثانيا: ميــدان الحقــوق والحريــات وضبــط الجنايــات والجنــح والمخالفــات والعقوبــات واالإجــراءات 

ــى: ــر الهادفــة إل أمــام المحاكــم ويشــمل التدابي

ــاف  	 إقــرار أحــكام اســتثنائية فــي االآجــال واالإجــراءات فــي الدعــاوى والطعــون أمــام مختلــف أصن

ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــة بااللتزام ــال المتعلق ــراءات واالآج ــي كل االإج ــة ف ــة عام ــم وبصف المحاك

ــا،  وغيره

تنظيــم الحقــوق والحريــات بمــا يتــالءم مــع التدابيــر الوقائيــة المســتوجبة لمقاومــة تفشــي فيــروس  	

كورونــا وانتقــال العــدوى بــه وبمــا يتماشــى مــع مقتضيــات الفصــل 49 مــن الدســتور، 

تجريــم االأفعــال التــي مــن شــأنها أن تتســبب فــي انتشــار العــدوى بفيــروس كورونــا أو تعطيــل االإجــراءات 

ــردع  ــات المســتوجبة ل ــه وضبــط العقوب ــة عن ــات المترتب المتخــذة لمكافحــة هــذا الفيــروس ولمواجهــة التداعي

تلــك االأفعــال.«

وتضمــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 9 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 17 أفريــل 2020 المتعلــق بزجــر مخالفة 

ــتبه  ــن او المش ــخاص المصابي ــة باالأش ــر الخاص ــامل والتدابي ــي الش ــر الصح ــده والحج ــوالن وتحدي ــع الج من

باصابتهــم بفيــروس كورونــا أحكامــا مقيــدة للحقــوق والحريــات تتمثــل خاصــة فــي التقييــد مــن حريــة التنقــل 

ــر  ــا يثي ــذه االأحــكام. ولعــل م ــن له ــى المخالفي ــة عل ــة وتســليط عقوب ــن للمراقب وإخضــاع االأشــخاص المصابي

االستحســان هــو ان القانــون عــدد 19 المــؤرخ فــي 12 افريــل 2020 قــد نــص صراحــة ان التقييــدات المفروضــة 

علــى الحقــوق والحريــات يكــون »بمــا يتــالءم مــع التدابيــر الوقائيــة المســتوجبة لمقاومــة تفشــي فيــروس كورونــا 

وانتقــال العــدوى بــه وبمــا يتماشــى مــع مقتضيــات الفصــل 49 مــن الدســتور«. 

ــض  ــر تفوي ــة اث ــس الحكوم ــا رئي ــي اتخذه ــيم الت ــى المراس ــة عل ــم المصادق ــد أن تت ــه بع ــي فان وبالتال

مجلــس نــواب الشــعب عليهــا واتخاذهــا صبغــة القوانيــن تكــون خاضعــة للرقابــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 49 

مــن الدســتور. وفــي ذلــك ضمانــة الحتــرام تــالؤم الحــدود المفروضــة علــى الحــق مــع موجباتهــا. 

ــة  ــي الحــاالت العادي ــق ف ــي المنطب ــا للنظــام القانون ــا خارق ــة االســتثنائية نظام ــة القانوني ــل االنظم تمّث

ــا  ــوق وضماناته ــة الحق ــن ممارس ــد م ــة والح ــلطة التنفيذي ــات الس ــيع صالحي ــو توس ــزه ه ــا يمي ــم م اذ ان اه

ــه ال يمكــن  ــه حتــى فــي ظــل هــذه االنظمــة االســتثنائية فان ــه مــن الضــروري التأكيــد علــى ان ــة. اال ان القضائي

ــة االســتثنائية. ــد وهــي تشــكل حــدودا لالأنظم ــاص والتقيي ــة لالنتق ــر القابل ــن الحقــوق غي الحــد م

ــن  ــد م ــة ان تح ــلطة التنفيذي ــن للس ــة يمك ــدد الدول ــذي يه ــم ال ــدق والداه ــر المح ــورة الخط ــي ص ف

ــة لحــاالت توقيــف العمــل ببعــض الحقــوق  ــي الشــروط القانوني ــون الدول ــط القان ــات. ويضب الحقــوق والحري

منهــا انــه يعتبــر بعــض الحقــوق غيــر القابلــة لالنتقــاص وللتقييــد. ولقــد نــص الفصــل 4 مــن العهــد الدولــي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية انــه »فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة االأمــة، والمعلــن قيامهــا 

رســميا، يجــوز للــدول االأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر 
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ال تتقيــد بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لاللتزامــات 

ــو  ــد ه ــرره الوحي ــون مب ــز يك ــى تميي ــا عل ــدم انطوائه ــي وع ــون الدول ــى القان ــا بمقتض ــة عليه ــرى المترتب االأخ

العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو االأصــل االجتماعــي. ال يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة الأحــكام 

ــن 1 و2( و11 و15 و16 و17«. ــواد 6 و7 و8 ) الفقرتي الم

عــدام،  ــة االإ ــي صــورة عقوب ــاة اال ف ــي الحي ــي الحــق ف ــد ف ــة للتقيي ــر القابل ــل هــذه الحقــوق غي وتتمث

منــع التعذيــب والمعامــالت القاســية او الالإنســانية او الحاطــة مــن الكرامــة، منــع التجــارب الطبيــة والعلميــة 

ــرعية  ــة، ش ــات التعاقدي ــل االلتزام ــن اج ــجن م ــع الس ــة، من ــرق والعبودي ــع ال ــاه، من ــخص دون رض ــى ش عل

ــة  ــة، حري ــخصية القانوني ــي الش ــق ف ــق، الح ــي إال االأرف ــون الجنائ ــة القان ــدم رجعي ــات وع ــم والعقوب الجرائ

ــن.  ــر والوجــدان والدي الفك

وأضافــت اللجنــة االأمميــة المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن قائمــة الحقــوق المطلقــة أوســع مــن 

نــه ال يمكــن فــي أي حــال 
أ

تلــك الــواردة بالفصــل الرابــع مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية159. ال

نســاني والقواعــد االآمــرة للقانــون الدولــي.  مــن االأحــوال أن تبــرر الــدول النيــل مــن قواعــد القانــون الدولــي االإ

ــات فــان الفصــل 80  ــة للحقــوق والحري ــل الفصــل 49 مــن الدســتور أســاس المــواد التحديدي ــن مّث ولئ

ــا  ــر« يتخذه ــق بموجــب »تدابي ــون التعلي ــات160. ويك ــوق والحري ــة للحق ــادة التعليقي ــل الم ــن الدســتور يمث م

رئيــس الجمهوريــة وفقــا للفصــل 80 مــن الدســتور. ولقــد نصــت مبــادئ ســيراكوزا علــى إمكانيــة تعليــق الحقــوق 

والحريــات فــي الحــاالت االســتثنائية161. اال ان هــذا التعليــق ال يعفــي الدولــة مــن التزاماتهــا الدوليــة فــي مــادة 

حقــوق االنســان. اذ ذكــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق االنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 29 المعتمــد فــي جويلية 

159 - Observation générale No 29, Observation Générale Sur l’Article 4 )adoptée le 24 juillet 2001 à sa 1950e session(, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2001(, »  L’énumération des dispositions non susceptibles de dérogation figurant à l’article 4 est 
liée 	 sans se confondre avec elle 	 à la question de savoir si certaines obligations relatives aux droits de l’homme revêtent 
le caractère de normes impératives du droit international. Le fait que certaines dispositions du Pacte soient, au paragraphe 
2 de l’article 4, proclamées non susceptibles de dérogation doit être interprété en partie comme une constatation du 
caractère impératif de quelques droits fondamentaux garantis par traité dans le Pacte )par exemple les articles 6 et 7(. Il 
est évident toutefois que d’autres dispositions du Pacte ont été incluses dans la liste de celles auxquelles il ne peut être 
dérogé parce qu’elles portent sur des droits dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation 
d’un état d’exception )par exemple, art. 11 et 18(. De plus, la catégorie des normes impératives est plus étendue que la liste 
des dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l’article 4. Les États parties ne peuvent en aucune circonstance 
invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit 
international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation 
de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence. « Disponible sur le lien 
suivant : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html

ــي للتناســب بيــن ضوابــط الحقــوق  ــة القاضــي العدل ــي فــي تطبيــق الفصــل 49 مــن الدســتور رقاب ــى دليــل القاضــي العدل انظــر كذلــك إل
ــاله, ص. 64-66.  ــور اع ــي, مذك ــك الغزوان ــا, مال ــات وموجباته والحري

160 - ضوابط الحقوق والحريات تعليق على الفصل 49 من الدستور التونيسي خالد الماجري المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
تونس 2017. 

161 - »Principes de Syracuse concernant les-dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui 
autorisent des restrictions où des dérogations«, Principe n°39, E/CM.4/1985/4 28 septembre 498 4, https://www.eods.eu/
library/opendocpdfFR.pdf 

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html
https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
https://www.eods.eu/library/opendocpdfFR.pdf
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2001 والــذي يحــل محــل التعليــق العــام رقــم 5 لســنة 1981162، انــه وفيمــا يخــص شــرط التهديــد االســتثنائي، 

مــن الجلــي أنــه ال »تعتبــر مــن قبيــل الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة االأمــة كل حالــة اضطــراب أو كارثــة« فــي 

حــدود معنــى المــادة.4.1 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. واعتبــرت اللجنــة انــه: »أثنــاء النــزاع 

ضافــة إلــى  نســاني الدولــي وتســاعد، باالإ ــا أم غيــر دولــي، تســري قواعــد القانــون االإ المســلح ســواء أكان دولي

أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 4 والمــادة 5 مــن العهــد علــى منــع إســـاءة اســتعمال الدولــة للســلطات المخولــة 

لهــا فــي حــاالت الطــوارئ. ويشــترط العهــد عـــدم الســـماح باتخـــاذ تدابيــر لتعطيلــه حتــى أثنــاء النــزاع المســلح 

إال إذا كانــت الحالــة تشــكل تهديـــدا لحيـــاة االأمـــة وبالقــدر الــذي يتطلبــه الوضــع. وإذا لجــأت الــدول االأطــراف 

إلى االحتجـــاج بالمـــادة 4 فـــي حاالت أخرى غير النزاع المسلح فينبغـــي أن تـــدرس بعنايـــة المبـررات الضـرورية 

والمشــروعة التخــاذ تلــك التدابيــر فــي تلــك الظــروف«.

ــات  ــوق والحري ــد للحق ــن تقيي ــوارئ م ــة الط ــه حال ــا تفرض ــى ان م ــير إل ــدم نش ــا تق ــى م ــة إل واضاف

ــا  ــة. مــع ضــرورة تطويعه ــة القضائي ــى الرقاب ــا إل ــة عــن تطبيقه ــرارات واالإجــراءات المترتب ــرض اخضــاع الق يفت

مــع خصوصيــة حالــة الطــوارئ وتميزهــا بالطابــع االســتثنائي والمســتعجل. فانــه مــن الضــروري الحديــث عــن 

تطويــع االإجــراءات القضائيــة الحمائيــة لضمــان حقــوق المواطنيــن وذلــك بإحــداث إجــراء قضائــي اســتعجالي 

 Le référé 163ــي ــاء الفرنس ــي القض ــه ف ــول ب ــراء المعم ــاكلة االإج ــى ش ــات عل ــوق والحري ــة الحق ــاص بحماي خ

 .liberté et le référé suspension

ول(، الصفحــة 
أ

مــم المتحــدة، الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، A/56/40( المجلــد اال
أ

نســان وثيقــة اال 162 - اللجنــة المعنيــة بحقــوق االإ
202، الفقــرة 1

163 -Le Bot )Olivier(, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté Étude de l’article L. 521-2 du 
Code de justice administrative, Thèse de Doctorat en droit public, Présentée et soutenue publiquement à Aix-en-Provence 
le 9 décembre 2006, 698 p. Petit )Jaques(, » Les armes du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales, 
Colloque: La guerre des juges aura-t-elle lieu? «, Revue générale du droit, 2016, https://www.revuegeneraledudroit.eu/
wp-content/uploads/coll_rennes_RGD201604.pdf, Andriantsimbazovina )Joël(, » La protection des libertés, fondement de 
la compétence du juge administratif ? «, Publié en avant-première, X. Bioy, E. Debaets, J. Schmitz )dir.(, Répartition des 
compétences juridictionnelles et protection des libertés, Institut universitaire Varennes, coll. » Colloques et essais «, 2020, Revue 
générale du droit, 2019, 
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/ER_2019_ANDRIANZIMBAZOVINA.pdf 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/jacquespetit/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/coll_rennes_RGD201604.pdf
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/coll_rennes_RGD201604.pdf
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/joelandriantsimbazovina/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/ER_2019_ANDRIANZIMBAZOVINA.pdf
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ــتكمال . 1 ــن واس ــاة االداريي ــي للقض ــام االأساس داري والنظ ــاء االإ ــة القض ــة بمجل ــن متعلق ــن قواني س

داري. ــاء االإ ــالح القض إص

تنزيل الهيكلة الجديدة المنصوص عليها بالدستور.. 2

تحديد كتلة اختصاص محكمة المحاسبات بالنسبة للنزاع االنتخابي.. 3

ــام . 4 ــق بنظ ــة 1967 المتعّل ــي 14 جويلي ــؤرخ ف ــنة 1967 الم ــدد 29  لس ــون ع ــح القان ــرورة تنقي ض

ــاة. ــي للقض ــون االأساس ــاء والقان ــى للقض ــس االأعل ــاء والمجل القض

تنقيــح االأمــر عــدد 9 لســنة 1957 مــؤرخ فــي 10 جانفــي 1957 المتعلــق بتدويــن القانــون التونســي . 5

للمرافعــات والعقوبــات العســكرية للتنصيــص صراحــة علــى حــق المتهــم فــي الدفــاع منــذ ايقافــه 

عمــال بتوصيــات المقــرر الخــاص باســتقاللية القضــاة والمحاميــن فــي القضــاء العســكري.

مراجعــة مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية الصــادرة باالأمــر العلــي المــؤرخ فــي 10 جانفــي . 6

1957 المنقحــة والمتممــة بالمرســوم عــدد 69 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011 والمرســوم 

عــدد 70 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011 المتعلــق بتنظيــم القضــاء العســكري وضبــط 

النظــام االأساســي الخــاص بالقضــاة العســكريين لجعــل مقتضياتهــم متماشــية مــع منطــوق الفصــل 

110 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى ان القضــاء العســكري مختــص فــي الجرائــم العســكرية 

والتنصيــص صراحــة علــى ضــرورة عــدم محاكمــة المدنييــن محاكمــة عســكرية طبقــا للقانــون الدولــي.

ضــرورة التشــديد علــى منــع كل الممارســات التــي مــن شــأنها النيــل مــن الحرمــة الجســدية للمواطــن . 7

باعتبــاره حقــا غيــر قابــل لالنتقــاص.

ــم اتخــاذ . 8 ــب وأن يت ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــل للفصــل 11 م ــة فصــل مماث ــذ إضاف ــن المحب م

يقــاف بكاميــرات  التدابيــر التــي مــن شــأنها الوقايــة مــن المعامــالت القاســية مثــل تجهيــز مراكــز االإ

ــاف  يق ــز االإ ــارة مراك ــوا بزي ــن أن يقوم ــب م ــة التعذي ــة لمكافح ــة الوطني ــاء اللجن ــن أعض ــن تمكي وم

ــب. ــت مــن عــدم وجــود ممارســات للتعذي للتثب

 نسخ كل االأحكام التي تنال من الحياة الخاصة لالأفراد.. 9

عــدام وذلــك عمــال بمــا جــاء بالفصــل . 10 التقليــص مــن الحــاالت القصــوى التــي يســلط فيهــا حكــم باالإ

22 مــن الدســتور ومواصلــة الحــوار علــى المســتوى الوطنــي حــول إلغائــه تمامــا. وهــذا مــا دعــت إليــه 

لجنــة الحريــات الفرديــة فــي تقريرهــا.

التوصيات
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المصادقــة علــى نصــوص قانونيــة تنــص علــى ممارســة قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم بــكل عــدل . 11

نســان وتتفــادى كل شــكل مــن أشــكال التمييــز  وبطريقــة متناســقة تحتــرم الكرامــة البشــرية وحقــوق االإ

كمــا جــاء بالمبــادئ رقــم 12 و13 مــن المبــادئ المؤطــرة لــدور قضــاة النيابــة العموميــة. كمــا انــه مــن 

المجــدي إدخــال تنقيحــات علــى الفصليــن 22 و 23 م ا ج لحــذف ســلطة وزيــر العــدل علــى الوكيــل 

ــاتية  ــتقاللية المؤسس ــس االس ــم تكري ــث يت ــة حي ــة العمومي ــاة النياب ــى قض ــة وعل ــام للجمهوري الع

والوظيفيــة للنيابــة العموميــة وذلــك تطبيقــا للدســتور للمعاييــر الدوليــة.

ــات الفصــل 13 . 12 ــا لمقتضي ــرة االحتفــاظ تطبيق ــد المتواصــل لفت ــرام عــدم التمدي ــى احت الحــرص عل

مكــرر جديــد المنقــح بمقتضــى القانــون عــدد 5 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 2 فيفــري 2016 والــذي حــّد 

مــن مــدة االحتفــاظ. 

ــة . 13 ــن مواصل ــي ع ــوارئ والتخل ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــي متعل ــون أساس ــى قان ــة عل ــرورة المصادق  ض

تنظيــم حالــة الطــوارئ بمقتضــى االأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المتعلــق 

بتنظيــم حالــة الطــوارئ.

وتماشــيا مــع خصوصيــة حالــة الطــوارئ وتميزهــا بالطابــع االســتثنائي والمســتعجل فانــه مــن . 14

الضــروري الحديــث عــن تطويــع االإجــراءات القضائيــة الحمائيــة لضمــان حقــوق المواطنيــن وذلــك 

بإحــداث إجــراء قضائــي اســتعجالي خــاص بحمايــة الحقــوق والحريــات علــى شــاكلة االإجــراء المعمــول 

.)le référé liberté et le référé suspension( ــي ــاء الفرنس ــي القض ــه ق ب
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إن الوصــول إلــى التناســق الجوهــري بيــن مختلــف مكونــات 

ــتخراج  ــا الس ــر فيه ــادة النظ ــا إع ــرض وجوب ــة يفت ــة القانوني المنظوم

مواضــع االختــالف والتناقــض والوقــوف علــى النقائــص. إذ انــه 

ــق  ــن تحقي ــا م ــا تمكن ــا إال إذا م ــة عنه ــارا قانوني ــب أث ــن أن نرت ال يمك

جــراءات. فالمنظومــة القانونيــة  تالؤمهــا علــى مســتوى المضمــون واالإ

المتعلقــة بضمــان الحقــوق والحريــات يجــب أن تكــون متالئمــة مــع 

النــص الدســتوري وااللتزامــات الدوليــة للبــالد التونســية. كمــا أن 

ــى هــذه الحقــوق ال يمكــن لهــا أن  ــي يمكــن أن تتســلط عل ــود الت القي

تفرغهــا مــن مضمونهــا وجوهرهــا. وهــذا يفتــرض كذلــك دورا محوريــا 

ــتكمال  ــرورة اس ــى ض ــارة إل ش ــدر االإ ــار تج ط ــذا االإ ــي ه ــاء. وف للقض

إصــالح القضــاء علــى المســتوى الهيكلــي مــن خــالل تطبيــق مقتضيــات 

ضافــة إلــى أن إصــالح  داري. باالإ الدســتور فــي مــا يتعلــق بالقضــاء االإ

القضــاء يفتــرض كذلــك ضــرورة تنقيــح النصــوص المتعلقــة باالأنظمــة 

ــة  ــون ضمان ــاة تك ــلوك للقض ــة س ــدار مدون ــاة وإص ــية للقض االأساس

لحقــوق المتقاضيــن. إذ أن االســتقاللية الوظيفيــة والهيكليــة ال تكفــي 

للتوصــل إلــى قضــاء نزيــه ومحايــد. فالقاضــي عليــه أن يتحلــى بســلوك 

ــرورة  ــى ض ــل إل ــا نتوص ــن هن ــه. وم ــة ب ــدة المنوط ــب والعه يتناس

إدخــال التنقيحــات الضروريــة علــى المنظومــة القانونيــة فيمــا يتعلــق 

ــا. ــة بحمايته ــراءات الكفيل ج ــوق وباالإ ــر الحق بجوه
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ــى  ــزع فــي ذات الوقــت إل ــورة ين ــدالع الث ــرة التــي ســبقت ان ــة الفت داري طيل ــه القاضــي االإ ــن كان توّج لئ

ــر تدخــل  ــارة أمامــه مــن أجــل تأطي ــه فــي النزاعــات المث ــادئ العامــة التــي أنشــأها بمناســبة فصل ترســيخ المب

ــى توســيع مجــال اختصاصــه لبســط  ــى ســعيه إل ضافــة إل ــات باالإ ــة الحقــوق والحري ــة وحماي الســلط العمومي

داريــة المحّصنــة مــن  رقابتــه علــى مختلــف القــرارات الصــادرة عــن الســلط العموميــة وللحــّد مــن االأعمــال االإ

ــار  ــه فــي ظــل انهي ــة فرضــت علي ــرة االنتقالي ــإن الفت ــون ف ــة القان ــات دول ــة تجســيما لمقتضي ــة القضائي الرقاب

ــز  ــي انتظــار تركي ــة ف ــر تدخــل الســلط العمومي ــى تأطي ــت قائمــة والحاجــة إل ــي كان ــة الدســتورية الت المنظوم

ــة تتســم  ــع أطــر قانوني ــة والتعامــل م ــن الدق ــى درجــة م ــي مســائل عل ــّت ف ــدة، الب ــة دســتورية جدي منظوم

بالتنــوع وعــدم االنســجام ومجابهــة الفــراغ المؤسســاتي للبــت فــي دســتورية القوانيــن وهــو مــا انعكــس علــى 

مقاربتــه للنزاعــات المعروضــة عليــه التــي اتســمت بالتقلــب والتبايــن )مبحــث أول( وتواصــل التبايــن والتقلــب 

حتــى بعــد المصادقــة علــى الدســتور الجديــد وإحــداث هيئــة مؤقتــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن بمــا 

حــال دون ســّد الفــراغ المؤسســاتي وضمــان رقابــة دســتورية معمقــة وفعالــة علــى المنظومــة القانونيــة نظــرا 

إلــى محدوديــة الصالحيــات المســندة إليهــا وإلــى مقاربتهــا المتحفظــة فــي مباشــرة صالحياتهــا )مبحــث ثانــي(. 

داري خــالل الفتــرة االنتقاليــة بتوســيع مجــال اختصاصــه وعــدم االقتصــار علــى  تميــز تدخــل القاضــي االإ

ــّر  ــة، ليق داري ــذ مباشــرته للنزاعــات االإ ــه من ــى االضطــالع ب ــذي دأب عل ــة ال داري لعــب دور حامــي الشــرعية االإ

ــار المنظومــة الدســتورية القديمــة بمــا فــي  ــن فــي ظــل انهي ــة دســتورية القواني ــّت فــي مراقب اختصاصــه بالب

ذلــك حــل المجلــس الدســتوري واســتمر فــي إعمــال تلــك الصالحيــة حتــى بعــد ختــم الدســتور وإحــداث هيئــة 

تقلبات فقه القضاء اإلداري
المبحث 

1

الفصل 3
منظومة القواعد القانونية من خالل 

فقه القضاء خالل الفترة االنتقالية
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مؤقتــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن )فقــرة أولــى( غيــر أن تلــك النزعــة فــي توســيع االختصــاص وســعيه 

داريــة بــل  ــّد إلــى مختلــف االأعمــال االإ إلــى فــرض تقيــد مختلــف الســلط العموميــة بمبــادئ الشــرعية لــم يمت

داريــة الهامــة المؤطــرة لتدخــل  أن تلــك الرقابــة شــهدت تراجعــا وانحصــارا بخصــوص جانــب مــن القــرارات االإ

ــره  ــا اعتب ــى م ــه عل داري بســط رقابت ــة مــن خــالل رفــض القاضــي االإ ــرة االنتقالي ــة خــالل الفت الســلط العمومي

مندرجــا ضمــن فئــة المراســيم )فقــرة ثانيــة( أو أعمــال الســيادة أو االأعمــال البرلمانيــة )فقــرة ثالثــة( بمــا يتعــارض 

مــع مقتضيــات دولــة القانــون.

داري علــى دســتورية القوانيــن: بيــن التبايــن فــي  الفقــرة )1( رقابــة القاضــي االإ
التأســيس والتذبــذب فــي التطبيــق

داري فــي بســط  ــز بنزعــة مّطــردة للقاضــي االإ داري يتمّي لئــن كان التوّجــه العــام لتطــور فقــه القضــاء االإ

ــإن هــذا التطــّور  ــدأ الشــرعية، ف ــة وفــرض وجــوب تقيدهــا بمب ــف أعمــال الســلط العمومي ــى مختل ــه عل رقابت

داري، فــي  لــم يكــن بنفــس المنحــى والنســق بخصــوص الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. فقــد كان القاضــي االإ

البدايــة، متحفظــا ورافضــا للخــوض ومناقشــة الطعــون الراميــة إلــى إعمــال هــذه الرقابــة عــن طريــق الدفــع 

باعتمــاد جملــة مــن التقنيــات تراوحــت بيــن إعمــال نظريــة القانــون الحاجــب164 التــي تحــول دون إمكانيــة تثّبــت 

القاضــي المنتصــب للبــّت فــي شــرعية قــرار إداري فــي مــدى مطابقتــه مــع قاعــدة دســتورية فــي ظــل وجــود 

ــه165 أو مــن خــالل إعراضــه عــن مناقشــة  ــل ســندا لتدخــل الســلط المصــدرة للقــرار المطعــون في ــون يمث قان

المطعــن المتعلــق بعــدم الدســتورية مــن خــالل اعتمــاد تقنيــة االقتصــاد فــي المطاعــن. وهــو مــا يفضــي إلــى 

منــح حصانــة قضائيــة لــكل مــن القانــون المشــكوك فــي دســتوريته والقــرارات غيــر الشــرعية التــي اســتندت إليــه 

بمــا يتعــارض مــع مقتضيــات دولــة القانــون خاصــة فــي ظــل غيــاب هيــكل قضائــي مختــص للبــّت فــي دســتورية 

القوانيــن عــن طريــق الدفــع.

ــق العمــل بأحــكام الدســتور 1959 بموجــب المرســوم  ــر تعلي ــى إث ــى، عل داري تخل ــر أن القاضــي االإ غي

عــدد14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 والمتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة، عــن هــذا 

164 - على غرار ما استقر عليه فقه قضاء مجلس الدولة الفرنسي. يراجع:

CE, 6 novembre 1936 ; Sieur Arrighi ; Lebon ; P 966.

165 - حكــم إســتئنافي عــدد 26819 بتاريــخ 1 جــوان 2011: فــوزي بــن ســالم المغيــري ضــد وزيــر الداخليــة: » وحيــث درج فقــه القضــاء علــى 

داري يقتصــر، عنــد بســط رقابتــه عنــد تفحــص شــرعية  إعتبــار أنــه فــي صــورة إتخــاذ مقــرر إداري إســتنادا إلــى نــص تشــريعي، فــإن القاضــي االإ

ذلــك القــرار علــى مراقبــة مــدى إحترامــه لذلــك النــص دون أن يتجــاوز ذلــك إلــى النظــر فــي مــدى مطابقــة النــص التشــريعي للنصــوص التــي 

تعلــوه مرتبــة بمــا فيهــا الدســتور وذلــك إقتضــاء بنظريــة القانــون الحاجــب ســّيما أن مراقبــة القوانيــن ال تنــدرج ضمــن االختصــاص القضائــي 

داريــة وأن اختصــاص تفّحــص دســتورية القوانيــن يعــّد مــن المهــام الموكولــة للمجلــس الدســتوري بمقتضــى الفصــول 35 و 72  للمحكمــة االإ

و 73 و74 مــن الدســتور«.

داري قبــل الثــورة فــي الحكــم االبتدائــي عــدد 18428 بتاريــخ 5 نوفمبــر 2002، الغريانــي ضــد  وهــو ذات الموقــف الــذي اعتمــده القاضــي االإ

داريــة للدســتور طالمــا لــم تســتند  داري مراقبــة مــدى مطابقــة القــرارات االإ وزيــر الماليــة. حيــث اعتبــرت المحكمــة أنــه » يجــوز للقاضــي االإ

داري يقتصــر  إلــى نــص تشــريعي، وحيــث إســتقر الفقــه علــى إعتبــار أنــه فــي صــورة اتخــاذ مقــرر إداري إلــى نــص تشــريعي، فــإن القاضــي االإ

عنــد بســط رقابتــه علــى شــرعية ذلــك القــرار علــى مراقبــة احترامــه لهــذا النــص دون أن يتجــاوز ذلــك إلــى النظــر فــي مــدى مطابقــة النــص 

التشــريعي للنصــوص التــي تعلــوه درجــة بمــا فــي ذلــك الدســتور وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته بنظريــة القانــون الحاجــب«.



117
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021
منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

الموقــف المتحفــظ وأقــر باختصاصــه للبــت فــي عــدم دســتورية القوانيــن ضــرورة أن البــت فــي تلــك المســألة، 

ــف  ــة بمختل ــلط العمومي ــد الس ــوب تقي ــرض وج ــه لف ــة من ــرعية ورغب ــدأ الش ــا لمب ــره، تكريس ــب نظ ــّد حس تع

مصــادر الشــرعية بمــا فــي ذلــك الدســتور خاصــة علــى إثــر إنهــاء العمــل بمنظومــة مراقبــة دســتورية مشــاريع 

ــق العمــل بالدســتور وحــّل المجلــس الدســتوري، فــي طــور أول166، وإلغــاء العمــل  ــر تعلي ــى إث ــن عل القواني

داريــة  بدســتور 1959، فــي طــور ثــان167، بمــا يجعــل توســيعه لمجــال رقابتــه علــى مصــادر شــرعية القــرارات االإ

داريــة، فــي الحاجــة إلــى ســّد الفــراغ  يجــد مســّوغه، علــى النحــو الــذي يخلــص مــن فقــه قضــاء المحكمــة االإ

المؤسســاتي نتيجــة غيــاب هيــكل يتولــى تأميــن مراقبــة دســتورية القوانيــن، مــن جهــة، وفــي رغبــة القاضــي فــي 

ــرا رفــض قبــول البــت فــي الطعــون  ــون، مــن جهــة أخــرى، معتب ــة القان ــادئ دول ــة الدســتور ومب فــرض علوي

ــة  ــن أي رقاب ــة م ــال القانوني ــن االأعم ــى تحصي ــي إل ــأنه أن يفض ــن ش ــتورية م ــدم الدس ــع بع ــة بالدف المتعلق

قضائيــة وهــو علــى حــّد تعبيــره أمــر يأبــاه مبــدأ الشــرعية لتعــارض ذلــك مــع مقتضيــات دولــة القانــون168. 

داريــة، ســنة 2013، أن تقديــر شــرعية أعمــال الســلط  فقــد بّينــت الجلســة العاّمــة القضائيــة للمحكمــة االإ

العموميــة ال يقتصــر علــى التثبــت مــن مــدى مطابقتهــا للنصــوص القانونيــة المنظمــة لمجــال نشــاطها وتدخلهــا 

بــل يمتــد إلــى التثبــت مــن مطابقــة تلــك النصــوص مــع أحــكام الدســتور معتبــرة أنــه »لئــن كان دور القاضــي 

داري يتمثــل فــي التثّبــت مــن مــدى حســن تطبيــق القانــون، فإنـّـه مــن واجبــه، فــي غيــاب محكمــة دســتوريّة  االإ

ــص التشــريعي لمصــادر  ــرام الن ــدى احت ــي م ــون للدســتور، النظــر ف ــة القان ــي مطابق ــة ف ــة أصلّي ــّت بصف تب

القانــون التــي تعلــوه والمتمثلــة فــي الدســتور والمبــادئ االأساســّية ذات القيمــة الدســتوريّة وكذلــك المعاهــدات 

ــى  مــر عل
أ

ــك أمامــه«169. فــال يقتصــر اال ــّم الدفــع بذل ــا ت ــى اســتبعاده كلم ــد االقتضــاء إل النافــذة ليخلــص عن

ــى  ــّد إل ــل تمت ــة موضــوع الطعــن، الأحــكام الدســتور ب داري ــن، ســند القــرارات االإ التثبــت مــن مطابقــة القواني

التثبــت مــن مــدى مطابقــة تلــك القــرارات بالكتلــة الدســتورية والمتمثلــة فــي المبــادئ االأساســية التــي تكتســي 

داري علــى ضمــان شــرعية أعمــال الســلط العموميــة. ممــا  قيمــة دســتورية وذلــك فــي إطــار حــرص القاضــي االإ

داريــة إلــى حامــي إداري للشــرعية. داري مــن حــام للشــرعية االإ يفضــي إلــى تحــّول فــي دور القاضــي االإ

داري علــى ممارســة رقابتــه علــى دســتورية القوانيــن إثــر المصادقــة على الدســتور  ولئــن حافــظ القاضــي االإ

وإســناد هــذه الصالحيــة إلــى المحكمــة الدســتورية وتحجيــر اضطــالع بقيــة المحاكــم مــن بســط رقابتهــا علــى 

دســتورية القوانيــن، فــإن تأصيــل هــذا الخيــار إتّســم بالتبايــن ) أ ( والخلــط بيــن العناصــر التــي تؤّســس لهــذه 

الرقابــة وبيــن مجالهــا ومداهــا ممــا، انعكــس ســلبا علــى كيفّيــة إعمالــه لتلــك الرقابــة ) ب (.

166 - بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

167 - بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011.

168 - »وحيــث وبصــرف النظــر عمــا ســبق، فــإن مبــدأ المشــروعية يأبــى تحصيــن أي عمــل قانونــي مــن الرقابــة القضائيــة لتناقــض ذلــك مــع 

ــاك ســتير فــي شــخص ممثلهــا القانونــي ضــد  ــة القانــون »: قــرار تعقيبــي عــدد 314524 بتاريــخ 31 مــاي 2016: شــركة نيوت مقتضيــات دول

الصنــدوق الوطنــي للضمــان االإجتماعــي.

ــز القمــودي ضــد رئيــس المجلــس  ــد العزي ــر 2013، عب ــخ 7 نوفمب ــة عــدد 134866 بتاري ــة فــي القضي 169 - قــرار الجلســة العامــة القضائي

ــات. ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــة الهيئ ــة فــرز الترشــحات لعضوي ــه رئيــس لجن ــي التأسيســي بصفت الوطن
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داري للبــّت فــي دســتورية القوانيــن بعــد  أ/ تبايــن فــي تأســيس اختصــاص القاضــي االإ

صــدور دســتور 2014

داري، بمناســبة نظــره فــي الدعــاوى المرفوعــة أمامــه، باختصاصــه للبــّت فــي مــدى  لئــن أقــّر القاضــي االإ

مطابقــة القوانيــن، ســند القــرارات المطعــون فيهــا، الأحــكام الدســتور فــإن تأسيســه لذلــك التوجــه تــراوح بيــن 

اعتمــاد ســند دســتوري متصــل بمهــام ووظيفــة القضــاء علــى النحــو الــذي تــم التنصيــص عليــه بالفصــل 102 

مــن الدســتور)1( بمــا يوحــي بالصبغــة الدائمــة لهــذا االختصــاص وبيــن تأســيس تلــك الصالحّيــة علــى معطــى 

ــّت  ــار الب ــول دون انتظ ــا يح ــتورية بم ــدم الدس ــع بع ــي الدف ــت ف ــل للب ــكل مؤه ــاب هي ــل بغي ــي متص ظرف

ــة لمراقبــة  ــة الوقتي ــز المحكمــة الدســتورية أو عــدم ســابقية تعهــد الهيئ ــة تركي ــى غاي فــي تلــك الدفوعــات إل

دســتورية مشــاريع القوانيــن بالمســائل المثــارة أمامــه ) 2( 

تكريس منقوص لالختصاص لرقابة دستورية القوانين باالستناد إلى أحكام الدستور . 1

ــي  ــن الت ــض القواني ــتورية بع ــدم دس ــة بع ــون المتعّلق ــي الطع ــره ف ــد نظ داري، عن ــي االإ ــد القاض عم

داريــة المطعــون فيهــا أمامــه، إلــى تأســيس اختصاصــه للبــّت فــي تلــك الطعــون  اســتندت إليهــا القــرارات االإ

علــى الوظيفــة القضائيــة التــي نــص عليهــا الفصــل 102 مــن الدســتور الذي اقتضــى أن »القضاء ســلطة مســتقلة 

ــد اســتخلص  ــات«. وق ــة الحقــوق والحري ــون، وحماي ــة الدســتور، وســيادة القان ــة العــدل، وعلوي تضمــن إقام

داري مــن تلــك االأحــكام أن ضمــان علويــة الدســتورية تقتضــي منــه التثبــت، عنــد تفحصــه لشــرعية  القاضــي االإ

داريــة، مــن مــدى احتــرام النصــوص، ســند تلــك القــرارات، إلــى القواعــد التــي تعلوهــا مرتّبــة بمــا  القــرارات االإ

فــي ذلــك االأحــكام الدســتورية.

داري فــي بســط رقابتــه علــى دســتوريّة القوانيــن فــإن  ولئــن يعكــس هــذا التوّجــه رغبــة مــن القاضــي االإ

ــة ضــرورة أن الفصــل  إعمالــه الأحــكام الفصــل 102 مــن الدســتور لــم يكــن علــى قــدر مــن الوضــوح والدّق

102 مــن الدســتور ومــا تضّمنــه مــن بيــان لوظائــف مكّونــات الســلطة القضائيــة والتــي مــن بينهــا مهّمــة ضمــان 

ــة مــن  ــة المتكون ــق بالســلطة القضائي ــاب الخامــس مــن الدســتور والمتعل ــع الب ــة الدســتور ورد فــي طال علويّ

داري والمالــي، مــن جهــة، والمحكمــة الدســتورية، مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا ال يوحــي  القضــاء العدلــي واالإ

بداهــة بانصــراف إرادة المؤســس إلــى إســناد صالحيــة مراقبــة دســتورية القوانيــن لالأقضيــة الثــالث بمــا فــي ذلــك 

داريــة فضــال عــن أن قــراءة الفصــل 102 مــن الدســتور يجــب أن تتــم بالتــوازي مــع أحــكام الفصــل  المحكمــة االإ

148 نقطــة 7 فقــرة أخيــرة التــي تضمنــت تحجيــرا علــى مختلــف المحاكــم مراقبــة دســتورية القوانيــن.

فالتحجيــر المذكــور ورد ضمــن االأحــكام االنتقاليــة فــي ختــام النقطــة 7 مــن الفصــل 148 مــن الدســتور 

المتعلقــة بإحــداث هيــكل مؤّقــت يعنــى بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن خــالل الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ 

إحــداث الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن إلــى غايــة تركيــز المحكمــة الدســتورية التــي مــن 

المفتــرض تركيزهــا خــالل ســنة مــن أول انتخابــات تشــريعية، وهــو مــا يطــرح مــدى مالءمــة تحجيــر ممارســة 

ــة  ــات الهيئ ــام وصالحي ــة مه ــع طبيع ــم م ــائر المحاك ــى س ــع عل ــق الدف ــن طري ــن ع ــتورية القواني ــة دس رقاب



119
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021
منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

ــاء  ــن بن ــاريع القواني ــى مش ــة عل ــة قبلي ــي رقاب ــر ف ــي تنحص ــن الت ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب الوقتي

ــة لهــا حصــرا الطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع  ــة المخّول ــى طعــن مقــّدم مــن إحــدى الجهــات العمومي عل

ــا صبغــة  ــن يكتســي مبدئي ــى دســتورية القواني ــى مختلــف المحاكــم بســط رقابتهــا عل ــر عل ــن. فالتحجي القواني

ــن  ــر أن تباي ــكام. غي ــارب االأح ــادي تض ــى تف ــي إل ــاص ويرم ــة ذات االختص ــص لممارس ــكل المخت ــة للهي حمائي

صالحيــات الهيئــة الوقتيــة المذكــورة مــع طبيعــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن عــن طريــق الدفــع يحــول 

دون تبريــر هــذا التحجيــر خاصــة وأن تعّهــد الهيــكل القــار المتمثــل فــي المحكمــة الدســتورية بمهــام الرقابــة 

عــن طريــق الدفــع لدســتورية القوانيــن لــن يتــم إال بعــد تركيــز المحكمــة الدســتورية علــى النحــو الــذي يبــرز 

ــي  ــه »تدخــل أحــكام القســم الثان ــى أن ــي نصــت عل ــة الرابعــة مــن النقطــة 2 مــن الفصــل 148 الت مــن المّط

مــن البــاب الخامــس المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية باســتثناء الفصــل 118 حيــز النفــاذ عنــد اســتكمال تعييــن 

ــة للمحكمــة الدســتورية«.  أعضــاء أول تركيب

داري ولئــن أســس اختصاصــه للبــّت فــي مراقبــة دســتورية القوانيــن اســتنادا إلــى  لــذا، فــإن القاضــي االإ

أحــكام الدســتور فــإن ذلــك التكريــس يظــل منقوصــا الفتقــاره لقــراءة تأليفيــة لمختلــف أحــكام الدســتور ذات 

الصلــة وهــو مــا دفعــه إلــى تدعيــم أســاس اختصاصــه بانتفــاء وجــود هيــكل مؤّهــل للبــت فــي هــذا الصنــف 

مــن الطعــون وعــدم ســابقية التعهــد بالمســائل المعروضــة أمامــه بخصــوص دســتورية قانــون مــا.

سابقية . 2 وعدم  الدستورية  بعدم  الدفع  في  للبت  مؤهل  هيكل  بغياب  مبّرر  اختصاص 

التعهد به

داري مســّوغ الفــراغ المؤسســاتي المختــص بالبــّت فــي الدفــع بعــدم الدســتورية منــذ  اعتمــد القاضــي االإ

إقــراره الختصاصــه للنظــر فــي هــذا الصنــف مــن الطعــون، قبــل صــدور الدســتور 2014، فــي إطــار تكريســه 

لمفهــوم دولــة القانــون ومــا تقتضيــه مــن وجــوب مراعــاة واحتــرام القواعــد الدنيــا للقواعــد التــي تعلوهــا مرتبــة 

وفــي مقدمتهــا الدســتور. 

ــر  ــد عب ــتور الجدي ــكام الدس ــريعية الأح ــلطة التش ــرام الس ــرض احت ــى ف ــس عل ــرص المؤّس ــن كان ح ولئ

تكريــس مراقبــة قبليــة لدســتورية القوانيــن، وإســناد البــّت فيهــا إلــى المحكمــة الدســتوريّة مــن خــالل التنصيــص 

صلــب أحكامــه االنتقاليــة علــى إحــداث هيــكل مؤقــت يعهــد إليــه البــّت فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن وذلــك 

إلــى غايــة تركيــز المحكمــة الدســتورية مــع تحجيــر مراقبــة دســتورية القوانيــن علــى ســائر المحاكــم، فــإن ذلــك 

داريــة بهــذا الخصــوص المكــرس قبــل ســّن الدســتور بــل عملــت  لــم يفــض إلــى تغييــر فــي موقــف المحكمــة االإ

داريــة علــى تدعيــم مبــّررات تعّهدهــا بتلــك النزاعــات. المحكمــة االإ

ــات  ــح لالنتخاب ــة بالترش ــة المتعلق ــات االنتخابي ــي النزاع ــّت ف ــب للب داري المنتص ــي االإ ــن القاض ــد بّي فق

ــّق  ــي، لح ــون االنتخاب ــب القان ــرع، بموج ــق المش ــق بتضيي ــن المتعل ــته للطع ــرض مناقش ــي مع ــية، ف الرئاس

الترشــح المكفــول بالفصــل 34 الدســتور مــن خــالل فــرض وجــوب اســتيفاء المترشــح لشــرط التزكيــة مــن قبــل 
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عــدد مــن الناخبيــن بمــا يفضــي إلــى التضييــق فــي هــذا الحــّق ويجعــل الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة 

أمــرا تعجيزيــا، أنــه طالمــا »لــم يســبق للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن أن بّتــت فــي مســألة 

التزكيــات المتمّســك بهــا مــن قبــل المّدعــي، ممــا يجــوز معــه لهــذه المحكمــة النظــر فيهــا«170.

ــّت فــي  ــة عــن غيــاب وجــود هيــكل مؤهــل للب ولــم تقتصــر المحكمــة علــى اســتخالص النتيجــة المترتّب

الدفــع بعــدم الدســتورية بــل ذهبــت إلــى تبريــر إقــرار اختصاصهــا للبــّت فــي عــدم دســتورية القوانيــن بالنظــر 

إلــى الحاجــة الملّحــة للبــّت فــي النزاعــات المتضمنــة لذلــك الصنــف مــن الدفوعــات الســتحالة انتظــار تركيــز 

المحكمــة الدســتورية ومباشــرة وظائفهــا معتبــرة أنــه »طالمــا لــم يســبق لقــاض دســتوري أن بــّت فــي دســتورية 

الفصــل 105 مــن القانــون عــدد 30 لســنة 1960 والمتعلــق بتنظيــم أنظمــة الضمــان االجتماعــي، و بمــا أنــه ال 

يمكــن لهــذه المحكمــة فــي ظــّل عــدم اســتكمال تركيبــة المحكمــة الدســتورية إيقــاف النظــر فــي النــزاع الماثــل 

شــكال الدســتورّي عليهــا عمــال بأحــكام الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 120 مــن الدســتور، فقــد تعّيــن  وإحالــة االإ

إقــرار اختصــاص هــذه المحكمــة فــي النظــر فــي دســتورية الفصــل المذكــور«171. 

داري باختصاصــه للبــت فــي عــدم  ولئــن كان هــذا المنهــج فــي التأســيس يفضــي إلــى إقــرار القاضــي االإ

دســتورية القوانيــن دون قيــد وذلــك إلــى غايــة تركيــز المحكمــة الدســتورية باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة المخولــة 

ــّت فــي هــذا  ــه للب داري حصــر حــاالت قبول ــا للبــت فــي دســتورية القوانيــن فــإن القاضــي االإ دســتوريا وقانون

ــاريع  ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــبق للهيئ ــم يس ــي ل ــائل الت ــدود المس ــي ح ــون ف ــن الطع ــف م الصن

القوانيــن البــّت فيهــا.

داري المسـّوغ المتعّلـق سـواء بعـدم وجـود هيـكل للبـّت فـي الدفـع بعدم  لـذا، فـإن اعتمـاد القاضـي االإ

الدسـتورية أو سـابقّية تعهـد الهيئـة الوقتّيـة لمراقبة دسـتورية مشـاريع القوانين بالدفـع المثار أمامـه يمثالن في 

قـرار باختصاصـه للبـّت فـي ذلـك الصنف مـن الطعون وتحديـدا لحـاالت إعماله. ذات الوقـت أساسـا لالإ

ولئــن لــم يفــض دخــول أحــكام الدســتور حيــز النفــاذ خاصــة المضّمنة منهــا بالفصــل 148 منــه بخصوص 

إحــداث الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن وتحجيــر علــى مختلــف المحاكــم بســط رقابتهــا 

داري عــن إقــرار اختصاصــه لمراقبــة دســتورية القوانيــن، فــإن  علــى دســتورية القوانيــن، إلــى تراجــع القاضــي االإ

داريــة لتلــك الرقابــة. دخــول تلــك االأحــكام مــن الدســتور حيــز النفــاذ عّدلــت مــن مجــال إعمــال المحكمــة االإ

ــي الطعــن  ــّت ف ــي الب ــون االنتخاب ــق بعــدم دســتورية القان ــزاع المتعل ــي الن ــة ف ــد رفضــت المحكم فق

ــريعية  ــلطة التش ــتوري للس ــل دس ــود أي تأهي ــدم وج ــي لع ــان المال ــرط الضم ــتورية ش ــدم دس ــق بع المتعل

ــة  ــة الوقتي ــا »ســبق للهيئ ــه طالم ــك بأن ــررة ذل ــد لحــق الترشــح مب ــه تقيي ــب عن ــا ترت ــة هــذا الشــرط بم ضاف الإ

170 - حكم عدد 30006 2014 بتاريخ 10 أكتوبر 2014.

171 - القرار التعقيبي عدد 314524 الصادر بتاريخ 31 ماي 2016.
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لمراقبــة دســتورية مشــاريع أن بّتــت فــي مــدى مطابقــة الفصــل 42 مــن القانــون االنتخابــي للدســتور فــي قرارهــا 

عــدد 4 المــؤرخ فــي 14 مــاي 2014. وحيــث انتهــت الهيئــة إلــى أن شــرط تأميــن مبلــغ عشــرة آالف دينــار الــذي 

لــم يذكــر فــي الفصــل 74 مــن الدســتور واقتصــاره علــى التزكيــة مــن عــدد مــن النــواب ال يعطــل الحــق فــي 

الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، إذ يبقــى مبلغــا معقــوال وضامنــا لجديـّـة الترشــح وهــو بذلــك ال يخــرق التناســب، 

وليــس مــن شــأنه أن ينــال مــن جوهــر الحــق كمــا اقتضــى ذلــك الفصــل 49 مــن الدســتور. وحيــث ترتيبــا علــى 

ذلــك فــال يجــوز للمحكمــة إعــادة النظــر فيمــا بّتــت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن طبقــا 

الأحــكام الفصــل 7 مــن الفصــل 148 مــن الدســتور«172. 

داري للبت في دسـتورية القوانين سـند القـرارات المطعون فيها  ولئـن شـهد تكريـس اختصـاص القاضي االإ

اسـتقرارا مـن حيـث المبـدأ فـإن إعمـال تلك الرقابة عـرف تذبذبا سـواء في مـدى أو مجال إعمال تلـك الرقابة.

ب/ تذبذب في مجال إعمال الرقابة على دستورية القوانين

ــة  ــات دول ــس مقتضي ــرورة تكري ــى ض ــن عل ــتورية القواني ــى دس ــه عل داري رقابت ــي االإ ــس القاض ــن أّس لئ

القانــون مــن خــالل حرصــه علــى ضمــان تقّيــد الســلط العموميــة بمختلــف القواعــد القانونيــة واحتــرام علويــة 

ــذب. ــة اتّســم بالتذب ــده لمجــال هــذه الرقاب الدســتور، فــإن تحدي

داري اختصاصــه للبــّت فــي مــدى احتــرام القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم الحقــوق  فقــد أّســس القاضــي االإ

والحريــات االأساســية، علــى الحاجــة إلــى ضمــان حمايــة فعالــة وناجعــة للحقــوق والحريــات االأساســية خاصــة 

ــة  ــلط العمومي ــف الس ــد مختل ــن تقّي ــت م ــى التثّب ــهر عل ــة الس ــم مهّم ــف المحاك ــند لمختل ــس أس وأن المؤّس

للضوابــط الــواردة بالفصــل 49 مــن الدســتور. 

ــى مــدى  ــة عل ــه رقاب داري بإعمال ــادرة القاضــي االإ ــة مب داري ــى قــرارات المحكمــة االإ ــن باالطــالع عل إذ يتبي

ــة فــي  ــدأ التناســب بصــورة تلقائي ــه لمب ــات ومــدى مراعات ــم الحقــوق والحري ــط تنظي ــرام المشــرع لضواب احت

غيــاب إثــارة مــن قبــل االأطــراف بمــا يوحــي بــأن المبــدأ المذكــور ال يســتدعي وجــود نــص. وهــو مــا يذهــب 

إليــه جانــب مــن الفقــه اســتنادا إلــى أن مبــدأ التناســب ليــس بقاعــدة قانونيــة يتــم التثبــت مــن مــدى احترامهــا 

ــة تدخــل الســلط  ــى عقلن ــر173، يهــدف إل ــج تفكي ــل هــي منه ــة ب ــي تدنوهــا مرتب ــد الت ــة القواع ــل بقّي ــن قب م

172 - حكم عدد 30006 2014 بتاريخ 10 أكتوبر 2014.

173 -  » Le contrôle par le juge de la proportionnalité nécessite-t-il un texte ? Pas nécessairement, dans la mesure où 

plutôt qu’une norme matérielle, il consiste en un raisonnement.  En droit constitutionnel allemand, ce principe a valeur 

constitutionnelle : » Le juge constitutionnel fédéral allemand n’hésite pas à évoquer expressément le principe de 

proportionnalité en lui conférant valeur constitutionnelle via une interprétation constructive de la Loi fondamentale et 

plus précisément de la clause générale d’État de droit « ; Slim Laghmani ; Réflexions sur le principe de proportionnalité ; A 

propos de la décision 2017/04 de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois relatives au projet 

de loi organique relative aux dispositions communes aux Instances constitutionnelles indépendantesوIn Actes des Journées 

Abdelfattah Amor ; 25-26 janvier 2018 ; consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL «; ATDC  ; p 127.
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العمومّيــة عنــد وضعهــا للضوابــط والقيــود علــى الحقــوق والحريــات مــن خــالل فــرض رقابــة معمقــة عليهــا بمــا 

يلــزم الســلط المعنيــة ببيــان الهــدف مــن وراء فــرض القيــد وقــدرة هــذا االأخيــر علــى تحقيــق الهــدف المزمــع 

تحقيقــه وعلــى التثبــت مــن حــدة القيــد وتقديــر آثــاره علــى الحــق المســتهدف بذلــك االإجــراء بمــا يكفــل تعايشــا 

أمثــل لمختلــف الحقــوق والقيــم المحميــة بالدســتور فــي دولــة ديمقراطيــة.

فقــد اعتبــرت المحكمــة فــي حكمهــا عــدد 30006 2014 بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014 أن »التثبــت من دســتورية 

هذيــن الفصليــن )41 و147 مــن القانــون االنتخابــي( يكــون بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور الــذي 

اقتضــى أنــه »يحــّدد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها 

بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف 

حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات االأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو االآداب العامــة، 

ــة الحقــوق  ــة بحماي ــات القضائي ــل الهيئ ــا وتتكف ــط وموجباته ــن هــذه الضواب ــرام التناســب بي ــع احت ــك م وذل

والحريــات مــن أي انتهــاك. وحيــث وخالفــا لمــا تمســك بــه المدعــي فــإن اشــتراط تزكيــة المترشــح لالنتخابــات 

الرئاســية مــن قبــل عشــرة آالف ناخــب ليــس أمــرا تعجيزيــا وال يضّيــق مــن حــق الترشــح المضمــون بالدســتور وال 

ينــال مــن جوهــر حــّق الترشــح لالنتخابــات المنصــوص عليــه بالفصــل 34 منــه بــل الغايــة مــن هــذا الشــرط هــي 

التأكيــد علــى جديــة الترشــح وعلــى أهميــة المنصــب المترشــح لــه. كمــا أن عــدد المزّكيــن المطلــوب مناســب وال 

قصــاء المتعمــد لبعــض الراغبيــن فــي الترشــح باعتبــار أن القاعــدة الجملّيــة للناخبيــن المســجلين  يــؤدي إلــى االإ

تفــوق الخمســة مالييــن ناخــب«.

ــات  ــة الحقــوق والحري ــن المتعلقــة بحماي ــى دســتورية القواني ــة عل ــد مجــال إعمــال الرقاب ــر أن تحدي غي

داري لبســط  االأساســية يطــرح جملــة مــن االأســئلة بخصــوص عــدم وضــوح مالمــح مجــال تدخــل القاضــي االإ

ــن  ــي م ــاب الثان ــام الب ــي خت ــتور ورد ف ــن الدس ــل 49 م ــرورة أن الفص ــن، ض ــتورية القواني ــى دس ــه عل رقابت

ــع  ــة وض ــا لكيفي ــن تنظيم ــور تضم ــل المذك ــا أن الفص ــية كم ــات االأساس ــوق والحري ــق بالحق ــتور المتعل الدس

الضوابــط والحقــوق المحميــة بهــذا الدســتور بمــا يطــرح تســاؤال بمــدى شــمول رقابــة الدســتورية علــى القوانيــن 

المتعلقــة بالحقــوق والحريــات غيــر الــواردة بالبــاب الثانــي مــن الدســتوري أو التــي لــم يتــم تكريســها صراحــة 

صلــب الدســتور علــى غــرار حريــة الصناعــة والتجــارة. 

داري لـم يقصـر إعمـال رقابتـه علـى دسـتورية القوانيـن المتعلقـة بتنظيـم الحقوق  ويبـدو أن القاضـي االإ

الـواردة بالبـاب الثانـي مـن الدسـتور، بـل امتـدت رقابتـه إلـى بقيـة الحقـوق المضمونـة بالدسـتور. فقـد تولـى 

داري فـي طـور التعقيـب، بمناسـبة بّتـه فـي الطعن باالسـتئناف فـي قرار اسـتعجالي صادر عـن دائرة  القاضـي االإ

داريـة بخصوص  اسـتئنافية أمـام دائـرة تعقيبّيـة، إثـارة مـدى تـالؤم أحـكام الفصـل 85 مـن قانـون المحكمـة االإ

عـدم قابلّيـة الطعـن فـي ذلك الصنـف من القرارات مع أحكام الدسـتور وخاصـة منها الفصـل 108 منه المتعلق 

بضمـان الحـق فـي محاكمـة عادلة. إذ اعتبـرت المحكمة أنه »ولئـن اقتضت أحكام الفصل 85 مـن قانون المحكمة 

داريـة أنـه »... ال تقبـل االسـتئناف االأذون االسـتعجالية الصـادرة عـن رؤسـاء الدوائـر االسـتئنافية«، فإنـه مـن  االإ

تاريـخ دخـول دسـتور الجمهوريـة التونسـية الصـادر فـي 27 جانفـي 2014، صـارت هـذه االأحـكام ال تتـواءم مع 

مقتضيـات الفقـرة الثانيـة مـن الفصـل 108 مـن الدسـتور التـي تنـص علـى أن »يضمـن القانـون التقاضـي علـى 
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درجتيـن«. وحيـث أن مبـدأ التقاضـي علـى درجتين الذي اقتضاه الدسـتور التونسـي يعـد أحد الحقوق االأساسـّية 

التـي كفلهـا الدسـتور للمتقاضـي، كمـا يندرج فـي إطـار المعايير الدوليـة للمحاكمـة العادلة والتي ال بـد للقاضي 

مكانيـات المتاحـة لـه، والحـال أن المشـرع سـكت عـن هـذا الحـق مـدة  أن يسـعى إلـى تحقيقهـا، فـي حـدود االإ

تتجـاوز االأجـل المعقـول مـن تاريـخ دخول الدسـتور حيـز النفاذ«.

فخصوصيــة االأذون االســتعجالية المتمثلــة أساســا فــي عــدم خوضهــا فــي أصــل النــزاع وال تفضــي إلــى 

داريــة والتــي مــن شــأنها، حســب جانــب مــن الفقــه، تبــّرر إفرادها بنظــام إجرائــي مخصوص  تعطيــل القــرارات االإ

بمــا يحــول دون إمكانيــة الســحب االآلــي والميكانيكــي لمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن المنصــوص عليــه بالفصــل 

ــدى  ــوص م ــف بخص ــذا الموق ــر أن ه ــة174. غي ــرارات القضائي ــن الق ــف م ــذا الصن ــى ه ــتور عل ــن الدس 108 م

ــى  ــدأ التقاضــي عل ــى مب ــر االســتئنافية إل ــرارات االســتعجالية الصــادرة عــن رؤســاء الدوائ وجــوب خضــوع الق

درجيتيــن ال يعــّد مســتقرا وموّحــدا بيــن مختلــف الدوائــر التعقيبيــة، فلــم تســاير دوائــر تعقيبيــة أخــرى الموقــف 

داريــة الــذي قصــر الطعــن  المشــار إليــه أعــاله واكتفــت بتطبيــق أحــكام الفصــل 85 مــن قانــون المحكمــة االإ

ــرارات  ــن الق ــواها م ــة دون س ــر االبتدائي ــاء الدوائ ــن رؤس ــادرة ع ــتعجالية الص ــرارات االس ــي الق ــتئناف ف باالس

ــرت  ــر االســتئنافية. فقــد اعتب ــرارات االســتعجالية الصــادرة عــن رؤســاء الدوائ ــك الق ــا فــي ذل االســتعجالية بم

الدائــرة التعقيبيــة الرابعــة فــي قرارهــا التعقيبــي االســتعجالي عــدد 731240 بتاريــخ 12 جويليــة 2018: المكلــف 

العــام لنزاعــات الدولــة فــي حــق وزارة الصحــة ضــد العبيــدي أنــه و«حيــث يســتفاد باســتقراء أحــكام الفصــل 

ــم تخــول الطعــن باالســتئناف فــي االأذون االســتعجالية  ــة أنهــا ل داري ــق بالمحكمــة االإ ــون المتعل 85 مــن القان

الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر االســتئنافية ومــن بــاب أولــى وأحــرى بالتعقيــب، االأمــر الــذي يكــون معــه المطلــب 

حريــا بعــدم القبــول«.

داري منــذ ســنة 2013 نحــو إقــرار اختصاصــه لبســط رقابــة علــى دســتورية  غيــر أن توّجــه القاضــي االإ

داريــة بقــدر مــا هــو موقــف ظرفــي يهــدف  القوانيــن ال يمثــل تحــوال مبدئيــا فــي فقــه القضــاء المحكمــة االإ

إلــى ســّد الفــراغ المؤسســاتي، محكــوم باعتبــارات تتمثــل فــي غيــاب هيــكل مكّلــف برقابــة دســتورية القوانيــن 

ــة دســتورية مشــاريع  ــة المكلفــة بمراقب ــة الوقتي ــز الهيئ ــر حــّل المجلــس الدســتوري وفــي انتظــار تركي ــى إث عل

القوانيــن، فــي مرحلــة أولــى، وفــي غيــاب رقابــة الحقــة علــى دســتورية القوانيــن نتيجــة تأخــر تركيــز المؤسســة 

ــة وســينتهي  داري، يّتســم بالظرفّي الدســتورية، فــي طــور ثــان. وهــو مــا يوحــي بــأن هــذا التوجــه للقاضــي االإ

بمجــرّد زوال أســبابه بتركيــز المحكمــة الدســتورية ومباشــرتها لمهامهــا175. 

174 - » Le Tribunal administratif a opté pour une démarche on ne peut plus simpliste. Il s’est limité à confronter superficiellement 

la règle législative à la règle constitutionnelle pour conclure hâtivement à la l’existence d’une inconstitutionnalité, jetant 

par la même le discrédit sur toutes les hypothèses ou l’appel est écarté. Le contrôle exercé par le Tribunal est ainsi ramené 

à un travail mécanique sans esprit ni âme. Ce qu’il aurait fallu faire, c’est se demander si, au regard de la règle du double 

degré de juridiction, le législateur n’a pas prévu à l’article 85 de le loi relative au Tribunal administratif une exception 

qui peut être constitutionnellement justifiée « ; Brahim Bertégi ; Le Tribunal administratif, un apprenti sorcier en matière 

constitutionnelle ; Revue tunisienne des sciences juridiques et politiques ; n2 ; 20172- ; p4.

175 - فــدوى المصمــودي شــاكر، الرقابــة الالحقــة للمحكمــة الدســتورية علــى دســتورية القوانيــن، مجموعــة أعمــال مهــداة إلــى العميــد محمــد 

صالــح بــن عيســى، مركــز النشــر الجامعــي، ص 58-57.
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داري للبــت فــي دســتورية القوانيــن ســند القــرارات المطعــون  لئــن شــهد تكريــس اختصــاص القاضــي االإ

فيهــا، اســتقرارا مــن حيــث المبــدأ فــإن إعمــال تلــك الرقابــة عــرف تذبذبــا ســواء مــن حيــث االأســاس القانونــي 

داري الختصاصــه  أو بخصــوص مــدى أو مجــال إعمــال تلــك الرقابــة. فقــد تبايــن وتأرجــح تأســيس القاضــي االإ

للبــت فــي الطعــون المتعلقــة بعــدم دســتورية القوانيــن بيــن االســتناد إلــى أحــكام الفصــل 102 مــن الدســتور 

أو إلــى غيــاب وجــود هيــكل مؤهــل للبــت فــي الدفــع بعــدم الدســتورية أو تبريــر ذلــك بالحاجــة الملّحــة للبــت 

فــي النزاعــات المتضمنــة لذلــك الصنــف مــن الدفوعــات الســتحالة انتظــار تركيــز المحكمــة الدســتورية ومباشــرة 

ــي  ــت ف ــذي اســند اختصــاص الب ــى الدســتور ال ــة عل ــذب بعــد المصادق ــد تواصــل هــذا التذب ــا.  وق وظائفه

دســتورية القوانيــن إلــى المحكمــة الدســتورية وإلــى هيئــة وقتيــة فــي انتظــار تركيــز المحكمــة المذكــورة مــع 

داري مجــال إعمالــه لصالحيتــه الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. تعديــل القاضــي االإ

داري علــى كيفيــة إعمالــه لرقابــة علــى دســتورية القوانيــن التــي  ولــم يقتصــر تذبــذب موقــف القاضــي االإ

داريــة المطعــون فيهــا بــل بخصــوص مجــال إعمــال تلــك الرقابــة علــى غــرار االأحــكام  تمثــل ســندا للقــرارات االإ

المتعلقــة بتنظيــم االإجــراءات المعتمــدة أمامــه بخصــوص مــدى وجــوب إعمــال مبــدا التقاضــي علــى درجتيــن 

ــرارات الصــادرة عــن  ــف االأحــكام والق ــى مختل ــة عل داري ــة االإ ــون المحكم ــن قان ــب الفصــل 85 م المكرســة صل

مختلــف الهيــاكل القضائيــة للمحكمــة. 

داريـة تفعيـل آليـات توحيـد فقه القضـاء بيـن مختلف دوائرهـا القضائيـة، التي  يتجـه علـى المحكمـة الإ

يتيحها القانون الأساسـي للمحكمة، بخصوص المسـائل الهامة على غرار الرقابة على دسـتورية القوانين 

مـن خـال تعهيـد الجلسـة العامـة القضائيـة بالبـت فـي تلـك المسـألة وإبـداء موقـف موحـد بشـأنها 

وتكـون تبعـا لذلـك بقيـة الدوائـر ملزمة بالتقيـد به بما يضفـي وضوحا ومقروئيـة لاأحكام الصـادرة بهذا 

الخصـوص ويسـاعد المتقاضيـن علـى تحديـد خياراتهـم بخصـوص المسـائل التـي تثير عدم دسـتورية 

دارية موضـوع الطعن. بعـض القوانيـن التـي تمثل سـندا للقـرارات الإ

داريــة لتشــمل الرقابــة  داري إلــى توســيع رقابتــه علــى شــرعية الأعمــال الإ ولئــن كان توّجــه القاضــي الإ

علــى دســتورية القوانيــن التــي كانــت ســندا لهــا، فــإن مقاربــة هــذا الأخيــر اتّســمت بالتحفــظ والتذبذب 

تجــاه المراســيم.

التوصيات
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داري على المراسيم الفقرة )2( رقابة متحفظة ومتذبذبة للقاضي االإ

تتمّيــز المراســيم بطبيعــة مزدوجــة لصدورهــا عــن الســلطة التنفيذيــة فــي مجــاالت تشــريعية وهــي تعــّد 

تبعــا لذلــك اســتثناء لقاعــدة الفصــل بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، باعتبارهــا تمثــل تدخــال، بصــورة 

اســتثنائية، للســلطة التنفيذيّــة فــي مجــال التشــريع. إذ يعتبــر العميــد محمــد صالــح بــن عيســى أن »الطبيعــة 

القانونّيــة للمرســوم لهــا صبغــة خاصــة ومزدوجــة، فمــن جهــة، ال يمكــن اعتبــار المرســوم كســائر االأوامــر الأن 

االأمــر ليــس فــي حاجــة إلــى مصادقــة البرلمــان، ومــن جهــة أخــرى، فــال يمكــن اعتبــار المرســوم قانونــا الأنــه ال 

يصــدر عــن المجلــس حســب إجــراءات تشــريعية، وإن اعتبرنــا أن لــه طبيعــة قانونّيــة فليــس هنالــك أي مبــرر 

لوجــوب المصادقــة عليــه مــن طــرف المجلــس«176.

ولئــن يكتســي تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي الوظيفــة التشــريعية بإصدارهــا للمراســيم، فــي الفتــرات 

العاديــة، صبغــة اســتثنائية وهــو مــا يبــّرر عــادة تولــي الدســاتير حصــر حــاالت الترخيــص فــي إصــدار الســلطة 

التنفيذيــة ذلــك الصنــف مــن النصــوص وفــق إجــراءات معينــة، حســب الحالــة، حمايــة لقاعــدة الفصــل بيــن 

الســلط، فــإن االلتجــاء إلــى المراســيم فــي الفتــرات االنتقاليــة التــي تعقــب أزمــات حــاّدة علــى غــرار الحــروب 

ــال مــن »شــرعية  ــة االنتق ــر عملي ــة يعــّد العنصــر االأساســي فــي تأطي ــورات والتحــوالت السياســية العميق والث

دســتوريّة تفتقــر للمشــروعّية الشــعبّية إلــى شــرعّية دســتوريّة تّتفــق مــع المشــروعّية الشــعبّية«177 بالنظــر إلــى 

ــاكل  ــن أو تعطــل الهي ــة التشــريعية وبطــئ إجــراءات ســن القواني ــة بالوظيف ــاكل المكلف تراجــع مشــروعية الهي

ــى وجــود حاجــة ملحــة  ــة، وإل ــن جه ــه، م ــل بالدســتور أو إلغائ ــق العم ــر تعلي ــى إث ــا عل التشــريعية أو غيابه

ضافيــة والعاجلــة بمــا يكفــل تأميــن المــرور واالنتهــاء مــن  وعاجلــة لســن القوانيــن قصــد االســتجابة للطلبــات االإ

ساســية للتأطيــر القانونــي خــالل 
أ

داة اال
أ

الفتــرة االنتقاليــة178، مــن جهــة أخــرى، بمــا تغــدو معــه المراســيم اال

الفتــرة االنتقاليــة.

غيــر أن خصوصّيــة المرحلــة االنتقاليــة وتوّســطها بيــن منظومتيــن قانونيتيــن، واحــدة مفتقــدة للمشــروعية 

الشــعبية رغمــا عــن شــرعيتها المحــدودة والمشــكوك فيهــا ومنظومــة قانونيــة ثانيــة فــي طــور التشــكل لترســيخ 

شــكاليات فــي خصــوص إعتمــاد  قواعــد جديــدة دائمــة وتقطــع مــع المنظومــة القديمــة، تطــرح جملــة مــن االإ

الســلط التنفيذيــة علــى المراســيم لتأطيــر تلــك الفتــرة، وتطــرح مســألة تعايــش وتجانــس تلــك المراســيم مــع 

المنظومــة القانونيــة الســائدة وكيفيــة تمفصلهــا وانخراطهــا وتناغمهــا مــع المنظومــة الجديــدة المعتــزم إرســاؤها 

بصفــة دائمــة ومــا يطرحــه ذلــك مــن تحــّد علــى القاضــي لبســط رقابتــه علــى تلــك المراســيم.

وامر وتصنيفها، المجلة التونسية للقانون ص 325.
أ

176 - محمد صالح بن عيسى: تعريف اال

ــز  ــى، المرك ــن عيس ــح ب ــد صال ــد محم ــى العمي ــداة إل ــال المه عم
أ

ــة اال ــة، مجموع ــة االنتقالي ــي المرحل ــيم ف ــي: المراس ــالم الضيف 177 - أح

الجامعــي للنشــر، 2019، ص 319.

ــورة 14 جانفــي 2011 انجــّر  ــت ث ــي أعقب ــة الت ــرة االنتقالّي ــالد التونســّية خــالل الفت ــا الب ــي عرفته ــروف االســتثنائّية الت ــث إّن الّظ 178 - »وحي

عــالن  عنهــا فــي مرحلــة أولــى تعــّذر الّتطبيــق الكامــل الأحــكام دســتور 1 جــوان 1959 وتوّقــف نشــاط مجلســي النــّواب والمستشــارين قبــل االإ

عــن حّلهمــا وتعليــق العمــل بالّدســتور فــي مرحلــة ثانيــة بموجــب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 23 مــارس 2011 والمتعّلــق 

بالّتنظيــم المؤّقــت للّســلط العمومّيــة ثــّم انتخــاب المجلــس الوطنــّي التأسيســّي الــذي حــّدد مــن بيــن مهاّمــه وضــع دســتور جديــد وممارســة 

الّســلطة التشــريعّية«، حكــم ابتدائــي عــدد 127210 بتاريــخ 10 جويليــة 2015: نجــم الديــن بــن صــالح الّديــن بــن الحــاج حمــدة بــن علــي 

ضــد رئيــس الجمهوريــة.
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ــس  ــب رئي ــي منص ــي ف ــغور النهائ ــن الش ــالن ع ع ــر االإ ــى إث ــة، عل ــى والثاني ــان االأول ــزت الفترت ــد تمي وق

الجمهوريــة فــي 14 جانفــي 2011، اعتمــاد مكّثــف للســلطة التنفيذيـّـة علــى المراســيم لمجابهــة الوضــع الجديــد 

ــق  ــل بالدســتور وصــدور المرســوم المتعل ــق العم ــر تعلي ــى إث ــع نســقه عل ــك الشــغور ارتف ــن ذل ــب ع المترت

بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة فــي 23 مــارس 2011 حيــث بلــغ عــدد المراســيم فــي الفتــرة المذكــورة 

مائــة وســبع مرســوما فــي حيــن لــم يتجــاوز عــدد المراســيم خــالل الفتــرة االأولــى ثالثــة عشــر مرســوما. بمــا جعل 

المراســيم الصــادرة خــالل الفترتيــن ســالفتي الذكــر تتســم بعــدم التجانــس والتبايــن فــي نظامهــا القانونــي بمــا 

داري رقابتــه عليهــا. انعكــس علــى كيفيــة إعمــال القاضــي االإ

فلئــن لــم تثــر المراســيم الصــادرة اســتنادا إلــى التنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة بموجــب المرســوم 

داري  عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011، إجمــاال، إشــكاال فــي خصــوص إعمــال رقابة القاضــي االإ

ــا  علــى تلــك المراســيم ســواء مــن حيــث تحديــد طبيعتهــا القانونيــة والتــي خلــص القاضــي فــي جــّل القضاي

ــاء  ــه القض ــإن فق ــه ف ــن واليت ــة ع ــا خارج ــا يجعله ــريعية )أ( بم ــا التش ــرار بصبغته ق ــى االإ ــه إل ــة أمام المرفوع

بخصــوص المراســيم الصــادرة اســتنادا إلــى دســتور 1959 بنــاء علــى تفويــض تشــريعي بموجــب القانــون عــدد 

بقــاء عليهــا فــي  5 لســنة 2011 اتّســم بالتبايــن والتــردد ســواء بخصــوص تحديــد طبيعتهــا القانونيــة وشــروط االإ

ظــل تالشــي وانهيــار المنظومــة الدســتورية التــي اســتندت إليهــا بموجــب تعليــق العمــل بالدســتور فــي مرحلــة 

ــر إلغــاء العمــل بالدســتور بموجــب  ــى إث ــر أو عل ــى بموجــب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 ســالف الذك أول

القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 )ب(.

أ/ اســتقرار نســبي فــي ضبــط النظــام القانونــي للمراســيم الصــادرة اســتنادا للمرســوم 

عــدد 14 لســنة 2011.

ــة  ــرة الثاني داري شــبه اســتقرار بخصــوص المراســيم التــي صــدرت خــالل الفت شــهد موقــف القاضــي االإ

مــن المرحلــة االنتقاليــة اســتنادا إلــى المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 بتكييفهــا كنصــوص تشــريعية بمــا يخرجهــا 

مــن نطــاق واليتــه. 

داري بمناســبة بتــه فــي الطعــون الموجهــة ضــد المراســيم الصــادرة اســتنادا إلــى  فلئــن خلــص القاضــي االإ

المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 والمتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة 

قــرار بالصبغــة التشــريعية لتلــك المراســيم فــإن تأسيســه لذلــك الموقــف اتســم بالتذبــذب. إلــى االإ

قــرار بالصبغــة التشــريعية للمراســيم الصــادرة  داري، فــي بعــض االأحيــان، إلــى االإ إذ يذهــب القاضــي االإ

اســتناد للمرســوم عــدد 14 ســالف الذكــر بنــاء علــى طبيعــة هــذا االأخيــر الــذي يكتســي صبغــة شــبه دســتورية 

بالنظــر إلــى طبيعــة القواعــد التــي تضمنهــا والمتصلــة أساســا بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة علــى إثــر 

تعليــق العمــل بدســتور غــرة جــوان 1959. فقــد اعتبــرت المحكمــة أنــه »طالمــا تــّم اتّخــاذ المرســوم عــدد 14 

لســنة 2011 والمراســيم الالحقــة لــه مــن قبــل الرئيــس المؤّقــت للجمهوريــة التونســية بعــد معاينــة اســتحالة 

مواصلــة العمــل باالأحــكام الدســتورية المنّظمــة للســلط كتعــّذر ممارســة الســلطة التشــريعية لمهامهــا، فــإّن 
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ــس  ــواب الشــعب وهــو المجل ــس ن ــا مــن مجل ــة عليه ــا بضــرورة المصادق معارضــة المراســيم المطعــون فيه

اّلــذي تــّم حّلــه بموجــب المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 فــي غيــر طريقــه179. وهــي قــراءة تأخــذ بعيــن االعتبــار 

ــف الســلط  ــن مختل ــة بي ــم العالق ــا بمســائل دســتورية180 تتصــل بتنظي ــة بالمرســوم وتعلقه االأحــكام المضّمن

ومضمــون ديباجتــه التــي تبــّرر دواعــي تعليــق العمــل بجــل أحــكام دســتور غــرة جــوان 1959 واعتمــاد منظومــة 

ــي  ــس الوطن ــة المجل ــة بعضوي ــات المتعلق ــم االنتخاب ــار تنظي ــي انتظ ــة ف ــلط العمومي ــم الس ــة لتنظي مؤقت

التأسيســي الــذي ســيتولى ســّن دســتور جديــد لتأميــن المــرور إلــى التنظيــم الدائــم للســلط بمــا يضفــي علــى 

المراســيم الصــادرة اســتنادا للمرســوم المذكــور صبغــة تشــريعية.

داري، فــي حــاالت أخــرى، إلــى التأكيــد علــى الصبغــة التشــريعية لتلــك  فــي حيــن يخلــص القاضــي االإ

المراســيم إمــا باعتمــاد عبــارات عامــة تتعلــق باســتقرار فقــه القضــاء باعتبــار أن تلــك المراســيم »تنتمــي بحكــم 

طبيعتهــا إلــى االأعمــال القانونيــة التــي لهــا مرتبــة التشــريع«181. وخالفــا لمــا ذهــب إليــه قاضــي توقيــف التنفيــذ، 

فــإن الفقــه182 وفقــه القضــاء183، فــي ظــل غيــاب فقــه قضــاء تونســي بخصــوص المراســيم قبــل ســنة 2011، 

ــل المصادقــة عليهــا بمــا يحــول دون  ــة قب داري ــار أن المراســيم تكتســي صبغــة القــرارات االإ ــى اعتب اســتقرا عل

الجــزم بصبغتهــا التشــريعية والقبــول بإخــراج جانــب هــام مــن القواعــد المؤطــرة لتلــك المرحلــة مــن مجــال 

الرقابــة القضائيــة.

داري للتصريــح بالصبغــة التشــريعية للمراســيم الصــادرة فــي ظــل  فــي حيــن يذهــب القاضــي االإ

المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 اســتنادا إلــى عــدم وجــوب خضوعهــا إلــى إجــراء المصادقــة طالمــا وأن التنظيــم 

179 - الحكم االبتدائي الصادر في القضّية عدد 123900 بتاريخ 30 ديسمبر 2016.

180 - »  La Constitution provisoire est une norme juridique matériellement constitutionnelle fondatrice de l’ordre juridique 

de la période transitoire « ;Nicoletta PERLO ; Les constitutions provisoires, une catégorie normative au cœur des transitions 

constitutionnelles ; p 3.

» Ainsi, prenant en compte le contexte particulier de l’ordre juridique transitionnel, il faut à notre avis renoncer à identifier 

les Constitutions provisoires par leur forme, et se résoudre à les reconnaitre par rapport à leurs objets, qui sont au nombre 

de trois.

 Il s’agit de contenus spécifiques à cette catégorie normative, qui formalisent trois décisions, la décision dé-constituante, 

deuxièmement, la décision constituante d’un ordre juridique transitoire. La décision dé-constituante met fin au régime 

constitutionnel précédent. La décision constituante attribue et organise le pouvoir constituant. La décision constitutive 

crée un ordre juridique transitoire, en instituant et en réglementant les pouvoirs publics provisoires et en établissant les 

règles sur la production des normes….La présence des trois éléments est donc essentielle pour attribuer à un texte ou à un 

ensemble de texte la valeur constitutionnelle « ; op. cit ; p 9-10.

181 - قرار في توقيف التنفيذ عدد 413778 بتاريخ 26 أوت 2011.

182 - » Le statut de ces décrets- lois est simple. Ils sont des actes administratifs, de même nature que les décrets. De ce 

point de vue, Ils sont une consécration de l’exercice, dans des conditions particulières, du pouvoir réglementaire général. 

Ils conservent la qualité d’actes administratifs jusqu’à leur approbation par les assemblées « ; Habib Ayadi ; Les décrets-

lois : un régime juridique mal maîtrisé )période transactionnelle ou transitionnelle ?( ) 20112014-( ; p 406. ; mélanges en 

l’honneur du doyen Mohamed Salah Ben Aissa. 

183 - »وحيــث إّن المراســيم تعــّد قبــل المصادقــة عليهــا مــن قبــل الّســلطة التشــريعّية مقــّررات إداريّــة ذات صبغــة ترتيبّيــة وأّن المصادقــة 

عليهــا تــؤّدي إلــى اكســائها الّصبغــة التشــريعّية«، حكــم ابتدائــي عــدد 127210 بتاريــخ 10 جويليــة 2015: نجــم الديــن بــن صــالح الّديــن بــن 

الحــاج حمــدة بــن علــي ضــد رئيــس الجمهوريــة.
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داريــة  المؤّقــت للســلط العموميــة أســند الوظيفــة التشــريعية إلــى الرئيــس المؤقــت. فقــد اعتبــرت المحكمــة االإ

ــا  ــا الأحــكام المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 ومــن بينه ــة تطبيق أن »المراســيم الصــادرة عــن رئيــس الجمهوري

ــة إصــدار  ــي جريم ــو العــام ف ــق بالعف ــل 2011 المتعل ــي 26 أفري المرســوم عــدد 30 لســنة 2011 المــؤرخ ف

شــيك دون رصيــد )تعــّد( نصوصــا ذات صبغــة تشــريعية وتكتســب قيمتهــا التشــريعية منــذ صدورهــا طالمــا 

ــه ال يســوغ »اســتنتاج الصبغــة  ــون«184 والحــال أن ــر خاضعــة الإجــراء المصادقــة الالحقــة بحكــم القان ــا غي أنّه

التشــريعية للمراســيم مــن اســتحالة القيــام بإجــراءات المصادقــة، أي بلغــة أخــرى ال يمكــن القــول أن لهــذه 

ــتحالة  ــذه االس ــن أن ه ــى عمــل تشــريعي«185 فضــال ع داري إل االســتحالة مفعــوال ســحريا يحــّول العمــل االإ

ــس المستشــارين، الأن ال شــيء يحــول دون  ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــر حــل كل م ــى إث ــة، عل ــم بالظرفي تتس

ــه  ــة التشــريعية المســندة ل ــي التأسيســي، بمناســبة مباشــرته للوظيف ــس الوطن التدخــل الالحــق ســواء للمجل

ــه  ــن التدخــل وبســط رقابت ــواب الشــعب، م ــس ن ــدد 6 لســنة 2011، أو لمجل ــون التأسيســي ع بموجــب القان

علــى المراســيم التــي صــدرت فــي ظــل المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 وإقــرار المصادقــة عليهــا أو تعديلهــا 

أو إلغائهــا. وأن القــول بخــالف ذلــك مــن شــأنه أن يحــول دون إســتعادة الســلطة التشــريعية لصالحياتهــا فــي 

ــة فــي  ــى القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذي ضبــط القواعــد فــي المــادة التشــريعية وبســط رقابتهــا عل

ــة  ــة والقيم ــث الطبيع ــن حي ــة م ــة الهجين ــوص القانوني ــن النص ــة م ــى مجموع ــي عل ــريعي ويبق ــال التش المج

القانونيــة علــى حالتهــا ضمــن المنظومــة القواعديــة ويفضــي إلــى إضفــاء حصانــة قضائيــة علــى تلــك النصــوص 

ــة القانــون. ــة بمــا يتجافــى ومقتضيــات دول القانوني

هـذا التذبـذب فـي التعليـل يعكـس غياب قـراءة موّحـدة للنظـام القانونـي للمراسـيم الصادرة فـي الفترة 

داري مـن مسـألة المراسـيم.  نتقاليـة وهـو مـا يحـول دون مقروئيـة لموقـف القاضـي االإ الثانيـة مـن المرحلـة االإ

ويتعـزز هـذا التذبـذب ليبلـغ حـّد التبايـن فـي المواقـف بخصـوص المراسـيم الصـادرة خـالل الفتـرة االأولى من 

المرحلـة االنتقاليـة فـي ظـل منظومـة دسـتور غـرة جـوان 1959 وذلـك بنـاء علـى تأهيـل تشـريعي.

داري بخصوص المراسيم الصادرة بناء على تأهيل تشريعي ب/ تباين موقف القاضي االإ

ــدد 5  ــون ع ــب القان ــريعي بموج ــض تش ــى تفوي ــاء عل ــنة 2011 بن ــدرت س ــي ص ــيم الت ــت المراس طرح

ــي  ــا القانون ــا ونظامه ــد طبيعته داري مســألة تحدي ــى القاضــي االإ لســنة 2011 المــؤرخ فــي 9 فيفــري 2011 عل

ــص  ــمت بتقل ــي اتّس ــة الت ــة المرحل ــة ولخصوصي ــال القانوني ــن االأعم ــف م ــذا الصن ــده به لعــدم ســابقية تعه

مشــروعية الهيــاكل الدســتورية والرغبــة فــي مراجعــة المنظومــة القانونيــة الســائدة قبــل ســنة 2011 وتطويرهــا. 

ــي المواقــف ســواء بخصــوص  ــن ف ــات بالتباي ــن النزاع ــف م ــذا الصن داري له ــة القاضــي االإ ــزت مقارب ــد تمي وق

184 - الحكم االبتدائي الصادر في قضية عدد 125189 بتاريخ 02 جانفي 2018.

حــداث الفقــه قضائيــة، القانــون العــام الداخلــي، المجلــة التونســية للعلــوم القانونيــة والسياســية، سداســية 
أ

185 - إبراهيــم البرتاجــي: مــع اال

عــدد 3، 2018-1، مركــز النشــر الجامعــي، 2018، ص 7.
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تحديــد اختصاصــه للبــت فــي هــذه المراســيم بنــاء علــى طبيعتهــا القانونيــة أو بخصــوص مــآل تلــك القواعــد 

ــر اضمحــالل المنظومــة الدســتورية التــي نشــأت فــي ظلهــا. إث

داريــة بعــدد مــن الطعــون خاصــة الموجهــة منهــا إلــى المرســوم عــدد 13 لســنة  تعهــدت المحكمــة االإ

2011 المتعلــق بمصــادرة أمــالك الرئيــس الســابق وأفــراد عائلتــه وعــدد مــن االأشــخاص المشــمولين بإجــراءات 

المصــادرة. وقــد صــدر المرســوم عــدد 13 بنــاء علــى القانــون عــدد 5 لســنة 2011 المتعلــق بالتفويــض للرئيــس 

ــى  ــرح عل ــا ط ــو م ــه. وه ــه بمهام ــرة اضطالع ــة فت ــاالت طيل ــن المج ــدد م ــي ع ــيم ف ــدار المراس ــت إص المؤق

ــد اختصاصــه للبــت فــي النزاعــات  ــه تحدي داري البــت فــي طبيعــة المرســوم المذكــور ليتســنى ل القاضــي االإ

المتعلقــة مــن عدمــه.

داريــة إلــى اعتبــار أن مرســوم المصــادرة ال ينــدرج ضمــن فئــة  فقــد ذهبــت بعــض الدوائــر بالمحكمــة االإ

المراســيم الصــادرة بنــاء علــى تفويــض تشــريعي بمــا يغنــي عــن البحــث عــن مــدى خضوعــه للمصادقــة مــن 

عدمــه بــل تولــى القاضــي البحــث فــي االأســباب التــي دفعــت بالســلطة التنفيذيــة إلــى إصــدار ذلــك المرســوم 

بالنظــر إلــى الظــروف التــي حفــت بصــدوره والمتمثلــة أساســا فــي انــدالع احتجاجــات اجتماعيــة علــى الســلطة 

ــي  ــرة تفش ــة وظاه ــر قانوني ــات الغي ــن الممارس ــد م ــه للح ــة وعائلت ــس الجمهوري ــا رئي ــي مقدمته ــة وف الحاكم

داريــة  الفســاد ليخلــص إلــى تكييــف مرســوم المصــادرة كعمــل ســيادي بمــا يخــرج عــن واليــة أنظــار المحكمــة االإ

ــى  ــة عل ــرة انتقالي ــي فت ــك ف ــن أعــاله وذل ــي التخــاذ المرســوم المبّي ــى »الســبب القانون ــه بالنظــر إل ــرا أن معتب

ــم الســلط  ــت لتنظي ــات المرســوم المؤّق ــن اطالع ــرز م ــا يب ــي والمؤّسســاتي وكم المســتوى السياســي والقانون

العموميــة فــإن الباعــث القانونــي التخــاذ مرســوم المصــادرة هــو تجســيم دوافــع سياســية بامتيــاز ترجمــت عــن 

اســتجابة الســلطة التنفيذيــة لمقتضيــات اســترجاع الّشــعب التونســي صاحــب الّســلطة االأصليــة لســيادته كاملــة 

ــورة 14 جانفــي 2011  ــى القطــع مــع منظومــة سياســية ســابقة لث ــة تهــدف إل مــن خــالل اتخــاذ أعمــال قانوني

ــا  ــي حّتمته ــة الّضــرورة الت ــات خدمــة المصلحــة العامــة. وهــو مــن إفــرازات حال ــا عــن موجب وشــهدت انحراف

الظــروف االســتثنائية التــي مــرّت بهــا البــالد إثــر ثــورة 14 جانفــي 2011 وهــو بالتالــي تعبيــر سياســي بامتيــاز عــن 

رادة الشــعبية التــي دفعــت نحــو إقــراره، وينصهــر بالتالــي فــي زمــرة أعمــال الســيادة الصــادرة عــن الّســلطة  االإ

التنفيذيــة ويكــون بتلــك الصفــة غيــر قابــل للمناقشــة القضائيــة بدعــوى تجــاوز الســلطة بخصــوص مــا قضــى 

بــه مــن مصــادرة أمــالك المّدعيــن«186.

ــى  ــر أخــرى رفضهــا للبــت فــي الطعــن الموجــه لمرســوم المصــادرة اســتنادا إل ــن أّسســت دوائ فــي حي

صبغتــه التشــريعية معتبــرة أن »المراســيم التــي صــدرت تطبيقــا الأحــكام القانــون عــدد 5 لســنة 2011 المــؤرخ 

فــي 9 فيفــري 2011 والمتعلــق بالتفويــض لرئيــس الجمهوريــة المؤّقــت فــي اتخــاذ المراســيم طبقــا للفصــل 28 

مــن الدســتور تنتمــي بحكــم طبيعتهــا إلــى االأعمــال القانونيــة التــي لهــا مرتبــة التشــريع والتــي ال تخضــع لرقابــة 
المحكمــة. ولذلــك ال يجــوز الطعــن فــي المرســوم آنــف الذكــر«187.. 

بتدائي الصادر في القضية عدد 124497 بتاريخ 28 ديسمبر 2017. 186 - الحكم االإ

187 - الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد 125769 بتاريخ 14 جويلية 2017.
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داري بــأن المراســيم الصــادرة بنــاء علــى تأهيــل تشــريعي  شــارة إلــى أن اعتبــار القاضــي االإ هــذا وتجــدر االإ

ــا  ــي له ــة الت ــال القانوني ــى االأعم ــا إل ــم طبيعته ــي »بحك ــتور تنتم ــن الدس ــل 28 م ــوارد بالفص ــو ال ــى النح عل

ــض  ــى تفوي ــاء عل ــة بن ــات العادي ــل الوضعي ــي ظ ــادرة ف ــيم الص ــة المراس ــارض وحقيق ــريعية« يتع ــة تش مرتب

تشــريعي والتــي تكتســي صبغــة ترتيبيــة لصدورهــا عــن الســلطة التنفيذيــة وإن كان ذلــك فــي مــادة تشــريعية 

وال تكتســب الصبغــة التشــريعية إال بموجــب مصادقــة المجلــس التشــريعي188، ضــرورة أن العمــل التشــريعي 

ــريعية  ــلطة التش ــمح للس ــي تس ــة الت ــل االآلي ــة تمث ــا أن المصادق ــة كم ــراء المصادق ــه الإج ــتدعي خضوع ال يس

باســتعادة اختصاصهــا وبســط رقابتهــا علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي المجــال التشــريعي المجســمة فــي 

نــص المرســوم.

داري بخصــوص المراســيم الصــادرة بنــاء علــى تأهيل تشــريعي على  ومــا يؤكــد تذبــذب موقــف القاضــي االإ

غــرار مرســوم المصــادرة تأســيس المحكمــة، فــي بعــض القضايــا، تكييفهــا لمرســوم المصــادرة كنــص تشــريعي 

باالســتناد إلــى االأثــر الفــوري للمرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط والــذي لــم 

يخضــع المراســيم الصــادرة عــن الرئيــس المؤقــت لوجوبّيــة المصادقــة الالحقــة. إذ اعتبــرت أنــه »تطبيقــا للمبــدأ 

ــم المخالفــة الأحــكام  ــون القدي ــي ال يســري إالّ بالنســبة الأحــكام القان ــأن النســخ الضمن ــد ب ــذي يفي العــاّم ال

ــد، فــإن أحــكام دســتور غــرّة جــوان 1959 المتعّلقــة بتنظيــم الّســلطة التشــريعية، بمــا فيهــا  ــون الجدي القان

ــنة 2011  ــدد 14 لس ــوم ع ــا بالمرس ــة له ــكام مخالف ــدور أح ــد ص ــا بع ــاة ضمني ــر ملغ ــه، تعتب ــل 28 من الفص

متقــّدم الذكــر وهــو مــا أقــرّه الحقــا القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 

بمــا يترتـّـب عنــه وجوبــا إلغــاء إجــراء المصادقــة علــى المراســيم. وطالمــا أنـّـه فــي تاريــخ دخــول المرســوم عــدد 

ــق أحــكام  ــه طب ــة علي ــه إجــراء المصادق ــم يســتكمل المرســوم المطعــون في ــذ ل ــز التنفي 14 لســنة 2011 حّي

دســتور غــرّة جــوان 1959، فإنّــه يعتبــر مــن الوضعّيــات الجاريــة التــي تنطبــق عليهــا أحــكام القانــون الجديــد 

ــة. ويغــدو  ــات الجاري ــى الوضعي ــذي يســري عل ــد ال ــون االإجــراءات الجدي ــوري لقان ــق الف ــدأ التطبي عمــال بمب

بالتالــي المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 غيــر خاضــع للمصادقــة التــي ألغيــت ضمنيــا علــى النحــو المبّيــن أعــاله، 

وتنطبــق عليــه بصفــة فوريــة االأحــكام الدســتورية الجديــدة المتمثلــة فــي المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 الــذي 

اســتوعبه كنــّص ذي مرتبــة تشــريعية. وهــو لذلــك يكتســي صبغــة تشــريعية، ويخــرج بطبيعتــه تلــك عــن رقابــة 

ــإن  ــه المحكمــة، ف ــت إلي ــا لمــا ذهب شــارة، وخالف ــه تجــدر االإ ــر أن ــق الدفــع«189. غي داري عــن طري القاضــي االإ

المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 لــم ينــه العمــل بأحــكام دســتور 1959 بــل عايــن تعــذر تطبيقــه وعّلــق العمــل 

بــه وأن إنهــاء العمــل بالدســتور لــم يتــم إال بموجــب القانــون التأسيســي عــدد 6 لســنة 2011.

188 - » Une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution élargit de façon 

temporaire le pouvoir réglementaire dont le Gouvernement dispose, en l’autorisant à adopter des mesures qui relèvent du 

domaine normalement réservé à la loi, que ce soit en vertu de l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions de celle-

ci. Alors même que les mesures ainsi adoptées ont la même portée que si elles avaient été prises par la loi, les ordonnances 

prises en vertu de l’article 38 de la Constitution conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles 

n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement « ; la Fédération CFDT des Finances, 

la Fédération Interco CFDT, l’Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés )UFFA-CFDT( et le syndicat CFDT affaires 

étrangères )CFDT-MAE(.

189 - الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد 130725 بتاريخ 15 ماي 2018.
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وقــد اعتمــدت المحكمــة، فــي بعــض القضايــا، موقفــا ثالثــا بخصــوص مرســوم المصــادرة معتبــرة إيــاه 

داريــة فــي ظــّل عــدم خضوعــه للمصادقــة الالحقــة لتنتهــي إلــى رفــض البــّت فيه اســتنادا  مــن قبيــل القــرارات االإ

إلــى أنــه ينــدرج ضمــن فئــة أعمــال الســيادة. إذ اعتبــرت أنــه »يتبيــن بالرجــوع إلــى أحــكام المرســوم عــدد 14 

لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة والــذي دخــل حيــز 

النفــاذ طبــق الفصــل 19 منــه بتاريــخ 15 مــارس 2011 الموافــق لليــوم الموالــي مباشــرة مــن دخــول المرســوم 

ــي بحــل مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين ....  ــه الثان ــه اقتضــى فــي فصل ــز النفــاذ أن ــه حي المطعــون في

ــذي ســبق  ــي ال ــى حــّل المجلــس النياب ــر عل وحيــث أن تنصيــص المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 ســالف الذك

أن فــّوض صالحياتــه التشــريعية المخولــة لــه بمقتضــى دســتور غــرة جــوان 1959 بدايــة مــن اليــوم الموالــي 

صــدار المرســوم المطعــون فيــه، يــؤول منطقــا وقانونــا إلــى إخراجــه مــن المنظومــة الدســتورية والقانونيــة  الإ

التــي تأســس عليهــا طالمــا انتفــى الهيــكل الــذي ســيمارس صالحيــة المصادقــة علــى المــادة التــي فــّوض لرئيــس 

ــا  ــل االإجــراءات المســتحيلة واقعــا وقانون ــن قبي ــي شــأنها ويصّيرهــا م ــة المؤقــت اتخــاذ مراســيم ف الجمهوري

ــة لســن الدســتور  ــة المخول ــرار الســلط االأصلي ــث أن إق ــن صــدوره. وحي ــا زم ــي اســتند إليه ــق االأســس الت طب

لمــا تــم مــن تعليــق العمــل بدســتور غــرة جــوان 1959 ومــن ثمــة إنهــاء العمــل بــه يخــرج المرســوم المنتقــد 

الصــادر فــي 14 مــارس 2011 نهائيــا مــن المنظومــة الدســتورية والقانونيــة لدســتور غــرة جــوان 1959 بمــا فيهــا 

القانــون عــدد 5 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 9 فيفــري 2011 المتعلــق بالتفويــض لرئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي 

اتخــاذ مراســيم وهــو مــا يــؤول إلــى عــدم قابليتــه الباتــة إلــى االرتقــاء إلــى مرتبــة التشــريع علــى ذلــك االأســاس، 

كمــا ال يمكــن لــه أيضــا أن يكتســي الصبغــة التشــريعية دون تدخــل مجلــس نيابــي بإجــراء المصادقــة علــى معنــى 

أحــكام المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 23 مــارس 2011 أو علــى معنــى أحــكام القانــون التأسيســي 

عــدد 6 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 . وحيــث يخلــص ممــا ســبق عــدم قابليتــه إدراج المرســوم 

المنتقــد ضمــن أي مــن المنظومــات الدســتورية والقانونيــة التــي ســبقته وال تلــك التــي لحقتــه بمــا ينحــدر بــه 

إلــى فئــة القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة التــي لهــا مســاس فــوري بأشــخاص المخاطبيــن بهــا، االأمــر 

داري بمقتضــى الصالحيــات المخولــة لــه فــي مــادة تجــاوز الســلطة ليبيــن  الــذي يســتوجب تدخــل القاضــي االإ

طبيعــة هــذا العمــل القانونــي وذلــك خالفــا للوصــف القانونــي المقــدم مــن أطــراف الدعــوى«190.

ولعــّل مــا يعمــق التبايــن فــي كيفيــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للمراســيم الصــادرة فــي ظــل دســتور 

داري الصبغــة التشــريعية انطالقــا مــن طبيعــة النــص  1959 بنــاء علــى تأهيــل تشــريعي اســتخالص القاضــي االإ

الــذي تولــى تنقيــح النــص االأصلــي والمتمثــل فــي صــورة الحــال فــي القانــون االأساســّي عــدد 53 لســنة 2013 

ــّرر  ــه مــن المق ــرا أن »إنّ ــة وتنظيمهــا معتب ــة االنتقالّي ــق بإرســاء العدال المــؤّرخ فــي 24 ديســمبر 2013 والمتعّل

ــة  ــة أو ضمنّي ــون صريح ــن أن تك ــريعّية يمك ــلطة التش ــن الّس ــيم م ــى المراس ــة عل ــاء أّن المصادق ــا وقض فقه

ــة التــي يعتــّد بهــا أن تكــون نابعــة مــن إرادة واضحــة ال لبــس فيهــا ومتكــّررة  ويشــترط فــي المصادقــة الّضمنّي

ــدد 47  ــوم ع ــكام المرس ــن أح ــى م ــا يتجّل ــأنه. وطالم ــى بش ــوم المتداع ــى المرس ــة عل ــّرع للمصادق ــن المش م

ــؤرخ  ــنة 2011 الم ــدد 13 لس ــوم ع ــام المرس ــح وإتم ــق بتنقي ــاي 2011 المتعل ــي 31 م ــؤّرخ ف ــنة 2011 الم لس

فــي 14 مــارس 2011 المتعلــق بمصــادرة أمــوال وممتلــكات منقولــة وعقاريــة والقانــون االأساســّي عــدد 53 لســنة 

2013 المــؤّرخ فــي 24 ديســمبر 2013 والمتعّلــق بإرســاء العدالــة االنتقالّيــة وتنظيمهــا أّن إرادة المشــّرع اتّجهــت 

190 - حكم ابتدائي عدد 124497 بتاريخ 28 ديسمبر 2017: محمد مروان المبروك ضد رئيس الحكومة ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية.
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بوضــوح إلــى المصادقــة بصفــة ضمنّيــة علــى المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 المتعّلــق بالمصــادرة، فــإّن هــذا 

ــة  ــة المحكم ــي ال تخضــع لرقاب ــة الّتشــريع والت ــا مرتب ــي له ــة الت ــال القانونّي ــن االأعم ــّزال ضم ــر يغــدو من االأخي

وضــح اعتبــار أنــه طالمــا تــم تنقيــح مرســوم المصــادرة بموجــب 
أ

يســر واال
أ

داريّــة«.191 والحــال أن كان مــن اال االإ

القانــون االأساســي عــدد 53 لســنة 2013 والــذي يعــد مــن قبيــل المصادقــة الضمنيــة عليــه بمــا يضفــي علــى 

المرســوم المذكــور صبغــة تشــريعية.

ويبيــّن هــذا التذبــذب بخصــوص تحديــد طبيعــة المراســيم الصــادرة فــي ظــل دســتور 1959 بنــاء علــى 

داري ورفضــه بســط رقابتــه علــى ذلــك الصنــف مــن القــرارات. فلــم يقتصــر  تأهيــل تشــريعي، تحفــظ القاضــي االإ

تذبــذب مواقــف القاضــي علــى المراســيم الصــادرة خــالل الفتــرة االنتقاليــة بــل تواصــل إزاء المراســيم الصــادرة 

داري بســط رقابتــه  خــالل جائحــة كوفيــد 19 بنــاء علــى تفويــض تشــريعي، والــذي أفضــى إلــى رفــض القاضــي االإ

ــاء  ــه القض ــه وفق ــال أن الفق ــريعية192 والح ــة تش ــي صبغ ــا تكتس ــا نصوص ــرا إياه ــيم معتب ــك المراس ــى تل عل

ــن  ــا م ــة عليه ــخ المصادق ــة تاري ــى غاي ــا وإل ــخ إصداره ــذ تاري ــيم من ــار أن المراس ــى اعتب ــتقرا عل ــارن اس المق

داري194 علــى  داريــة وتخضــع تبعــا لذلــك لرقابــة القاضــي االإ المجلــس التشــريعي193 تكتســي صبغــة القــرارات االإ

أنــه يحّجــر علــى الســلطة الترتيبيــة المصــدرة للمراســيم بنــاء علــى تفويــض تشــريعي، بانقضــاء أجــل التفويــض 

لغــاء متاحــا إال للســلطة التشــريعية  الممنــوح لهــا، تعديــل أو إلغــاء تلــك المراســيم وال يكــون التعديــل أو االإ

التــي تســتعيد اختصاصهــا بانقضــاء أمــد التفويــض195. 

191 - الحكم االبتدائي الصادر في القضّية عدد 127207 بتاريخ 10 جويلية 2015.

192 - »وحيــث ان المراســيم الصــادرة فــي المــادة التشــريعية بتفويــض مــن المجلــس النيابــي، تبقــى محّصنــة مــن الطعــن بدعــوى تجــاوز 

الســلطة مــا دامــت لــم تعــرض علــى مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب أو لــم يصــدر برفــض المصادقــة عليهــا«: قــرار فــي توقيــف التنفيــذ 

عــدد 4105254 بتاريــخ 26 مــاي 2021.

وتثيــر الصياغــة المعتمــدة مــن قبــل قاضــي توقيــف التنفيــذ العديــد مــن المالحظــات فقــد إســتعمل عبــارة »مراســيم صــادرة فــي المــادة 

التشــريعية« وكأنــه يوحــي بوجــود صنــف آخــر مــن المراســيم يصــدر خــارج المــادة التشــريعية والحــال أن المراســيم تعــرف بأنهــا قــرارات 

إداريــة صــادرة عــن ســلطة تنفيذيــة فــي مــادة تشــريعية وهــو مــا يبــرر خضوعهــا للرقابــة القضائيــة بدعــوى تجــاوز الســلطة طالمــا لــم تتــم 

ــة. كمــا إن إعتمــاد عبــارة »تبقــى محّصنــة مــن الطعــن بعــدم  المصادقــة عليهــا علــى النحــو الــذي إســتقر عليــه فقــه قضــاء مجلــس الدول

تجــاوز الســلطة مــا دامــت لــم تعــرض علــى مصادقــة مجلــس نــواب الشــعب أو لــم يصــدر بشــأنها قــرار برفــض المصادقــة« يبعــث علــى 

عتبارهــا نصــوص ذات صبغــة تشــريعية فــال حاجــة للتأكيــد علــى هــذه  التســاؤل فــإذا مــا أقــر القاضــي بتحصيــن المراســيم منــذ صدورهــا الإ

الفتــرة طالمــا وأن الصبغــة التشــريعية، حســب رأيــه، تكتســب منــذ صــدور المرســوم.

شــارة إلــى أن موقــف المجلــس الدســتوري الفرنســي شــهد ســنة 2020 تغييــرا فــي موقفــه بخصــوص تاريــخ اكتســاب المراســيم  193 - تجــدر االإ

الصبغــة التشــريعية حيــث تكتســب تلــك االأخيــرة الصبغــة التشــريعية بانقضــاء أمــد التفويــض بمــا يحــول بانقضــاء ذلــك االأجــل الطعــن فيهــا 

 Décision n° 2020-851/852 بدعــوى االألغــاء وال يمكــن مناقشــة شــرعيتها إال فــي إطــار الدفــع بعــدم الدســتورية. يراجــع فــي هــذا الصــدد

QPC du 3 juillet 2020

194 - Mohamed Chafik Sarsar, Vicissitudes du système normatif tunisien à l’ère du covid-19 : Les décrets-lois en droit tunisien 

in La Tunisie à l’épreuve du covd-19, p143.

» Toutefois, celles de leurs dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de 

l’habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une 

nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle 

à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions 

d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales « ; arrêt d’assemblée du 

conseil d’Etat du 16 décembre 2020 ; op. cit.

195 - Arrêt d’assemblée du conseil d’Etat du 11 décembre 2006,n279517, Conseil national des médecins. 

داري إزاء المراســيم الصــادرة فــي ظــل دســتور 2014  وتعكــس المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل القاضــي االإ

ــي  ــار الهيكل ــن المعي ــوم ع ــوع المرس ــق بموض ــادي المتعل ــار الم ــب المعي ــى تغلي ــر إل ــذا االأخي ــة ه نزع

المتصــل بالجهــة المصــدرة لــه باعتبــاره ســلطة تنفيذيــة. والحــال أن صدور المراســيم عــن الســلطة التنفيذية 

يضفــي عليهــا الصبغــة الترتيبيــة إلــى غايــة المصادقــة الالحقــة عليهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

ــاء  ــل بن ــا ب ــى مضمونه ــاء عل ــم بن ــة ال يت ــوص القانوني ــة النص ــر طبيع ــى أن تقدي ــارة إل ش ــدر االإ وتج

علــى كل مــن الهيــكل المصــدر لهــا والمــادة المتصــل بهــا مضمــون تلــك النصــوص بمــا يســمح بإخضــاع تلــك 

ــا يســمح  ــة وبم ــخ المصادق ــدار وتاري ص ــخ االإ ــن تاري ــة بي ــدة الفاصل ــة الم ــة طيل ــة قضائي ــى رقاب ــيم إل المراس

للســلطة التشــريعية مــن التدخــل بشــكل واضــح لممارســة صالحيتهــا لرقابــة تلــك المراســيم ســواء بالمصادقــة 

ــا مــع  داري علــى النحــو المبيــن أعــاله متجافي لغــاء بمــا يكــون معــه موقــف القاضــي االإ أو التعديــل أو االإ

مقتضيــات دولــة القانــون وحرصــه علــى إخضــاع أعمــال الســلطة التنفيذيــة إلــى رقابــة الشــرعية فضــال عــن 

ــة. ــة االأحــكام القضائي ــذب فــي المواقــف يحــول دون مقروئي أن التذب

ــه يتجــه علــى  ــة الشــرعية، فإن ــة إلــى رقاب ــة القانــون وإخضــاع أعمــال الســلطة التنفيذي لتكريــس دول

ــك بإخضــاع  ــه القضــاء وذل ــه بخصــوص المراســيم بالســتئناس بفق داري مراجعــة موقف القاضــي الإ

داريــة إلــى الرقابــة القضائيــة طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ إصدارها  ذلــك الصنــف مــن القــرارات الإ

إلــى تاريــخ عرضهــا والمصادقــة عليهــا أو إلغائهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

الفقرة )3( حدود نظرية أعمال السيادة واالأعمال البرلمانية

ــرج  ــة وتخ ــة قضائي ــع لرقاب ــي ال تخض ــرارات الت ــة بالق ــال البرلماني ــيادة واالأعم ــال الس ــادة أعم ــرّف ع تع

داري وإن كانــت تكتســي صبغــة إداريــة وذلــك بالنظــر إلــى المســائل المتصلــة بهــا. بــل  عــن واليــة القاضــي االإ

يذهــب، جانــب مــن الفقــه، إلــى اعتبارهــا مــن حــاالت نكــران العدلــة196 لتحصينهــا مــن أي رقابــة قضائيــة وهــو 

مــا يتعــارض مبدئيــا مــع مقتضيــات دولــة القانــون ووجــوب خضــوع أعمــال الســلط العموميــة للرقابــة القضائيــة 

وإتاحــة الفرصــة للمخاطبيــن والمســتهدفين بقــرارات وأعمــال هــذه االأخيــرة للجــوء إلــى القضــاء والطعــن فيهــا. 

ويعــد مفهــوم االأعمــال البرلمانيــة )ب( وكذلــك مفهــوم أعمــال الســيادة مــن المفاهيــم التــي عرفــت تطــورا 

196 - L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°2, Avril-juin 

1965. p. 516.

التوصيات

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020851_852QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020851_852QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020851_852QPC.htm
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داري إزاء المراســيم الصــادرة فــي ظــل دســتور 2014  وتعكــس المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل القاضــي االإ

ــي  ــار الهيكل ــن المعي ــوم ع ــوع المرس ــق بموض ــادي المتعل ــار الم ــب المعي ــى تغلي ــر إل ــذا االأخي ــة ه نزع

المتصــل بالجهــة المصــدرة لــه باعتبــاره ســلطة تنفيذيــة. والحــال أن صدور المراســيم عــن الســلطة التنفيذية 

يضفــي عليهــا الصبغــة الترتيبيــة إلــى غايــة المصادقــة الالحقــة عليهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

ــاء  ــل بن ــا ب ــى مضمونه ــاء عل ــم بن ــة ال يت ــوص القانوني ــة النص ــر طبيع ــى أن تقدي ــارة إل ش ــدر االإ وتج

علــى كل مــن الهيــكل المصــدر لهــا والمــادة المتصــل بهــا مضمــون تلــك النصــوص بمــا يســمح بإخضــاع تلــك 

ــا يســمح  ــة وبم ــخ المصادق ــدار وتاري ص ــخ االإ ــن تاري ــة بي ــدة الفاصل ــة الم ــة طيل ــة قضائي ــى رقاب ــيم إل المراس

للســلطة التشــريعية مــن التدخــل بشــكل واضــح لممارســة صالحيتهــا لرقابــة تلــك المراســيم ســواء بالمصادقــة 

ــا مــع  داري علــى النحــو المبيــن أعــاله متجافي لغــاء بمــا يكــون معــه موقــف القاضــي االإ أو التعديــل أو االإ

مقتضيــات دولــة القانــون وحرصــه علــى إخضــاع أعمــال الســلطة التنفيذيــة إلــى رقابــة الشــرعية فضــال عــن 

ــة. ــة االأحــكام القضائي ــذب فــي المواقــف يحــول دون مقروئي أن التذب

ــه يتجــه علــى  ــة الشــرعية، فإن ــة إلــى رقاب ــة القانــون وإخضــاع أعمــال الســلطة التنفيذي لتكريــس دول

ــك بإخضــاع  ــه القضــاء وذل ــه بخصــوص المراســيم بالســتئناس بفق داري مراجعــة موقف القاضــي الإ

داريــة إلــى الرقابــة القضائيــة طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ إصدارها  ذلــك الصنــف مــن القــرارات الإ

إلــى تاريــخ عرضهــا والمصادقــة عليهــا أو إلغائهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية.

الفقرة )3( حدود نظرية أعمال السيادة واالأعمال البرلمانية

ــرج  ــة وتخ ــة قضائي ــع لرقاب ــي ال تخض ــرارات الت ــة بالق ــال البرلماني ــيادة واالأعم ــال الس ــادة أعم ــرّف ع تع

داري وإن كانــت تكتســي صبغــة إداريــة وذلــك بالنظــر إلــى المســائل المتصلــة بهــا. بــل  عــن واليــة القاضــي االإ

يذهــب، جانــب مــن الفقــه، إلــى اعتبارهــا مــن حــاالت نكــران العدلــة196 لتحصينهــا مــن أي رقابــة قضائيــة وهــو 

مــا يتعــارض مبدئيــا مــع مقتضيــات دولــة القانــون ووجــوب خضــوع أعمــال الســلط العموميــة للرقابــة القضائيــة 

وإتاحــة الفرصــة للمخاطبيــن والمســتهدفين بقــرارات وأعمــال هــذه االأخيــرة للجــوء إلــى القضــاء والطعــن فيهــا. 

ويعــد مفهــوم االأعمــال البرلمانيــة )ب( وكذلــك مفهــوم أعمــال الســيادة مــن المفاهيــم التــي عرفــت تطــورا 

196 - L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°2, Avril-juin 

1965. p. 516.

التوصيات
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عفــاء مــن الرقابــة القضائيــة )أ( لكــن ذلــك يتوقــف علــى  نحــو التضييــق مــن مجــال إعمالهــا والحــد مــن حــاالت االإ

اجتهــاد القاضــي وكيفيــة مقاربتــه للمســائل التــي تتســم بالصبغــة السياســية البــارزة وعلــى مقاربتــه وإعمالــه 

ــرارات  ــن الق ــدد م ــة إزاء ع ــا خاص داري دوم ــي االإ ــه القاض ــم يتبع ــه ل ــو توج ــلط وه ــن الس ــل بي ــدأ الفص لمب

داريــة الصــادرة خــالل الفتــرة االنتقاليــة بمــا جعــل موقفــه يتســم بالتذبــذب والتبايــن ويفضــي إلــى تحصيــن  االإ

جانــب مــن تلــك القــرارات مــن الرقابــة القضائيــة.

داري لنظرية أعمال السيادة أ/ تذبذب وتباين في إعمال القاضي االإ

ــة ال بصفتهــا  تعــرف عــادة أعمــال الســيادة بأنهــا مجمــوع القــرارات التــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذي

ســلطة إداريــة فــي إطــار تصرفهــا فــي المرافــق العموميــة وإدارة الشــأن العــام بــل كســلطة سياســية فــي إطــار 

عالقتهــا بالبرلمــان وبعالقاتهــا الخارجيــة بمــا يكســبها طابعــا سياســيا ويصّيرهــا تبعــا لذلــك غيــر قابلــة للطعــن 

داري ويحصنهــا مــن أي رقابــة قضائيــة. ويمثــل هــذا المفهــوم بنــاء فقــه قضائــي اعتمــده  فيهــا أمــام القاضــي االإ

صــدار الســلطة  ــي الباعــث السياســي الإ ــل ف ــار المتمث ــى المعي ــي طــور أول، باالســتناد إل داري، ف القاضــي االإ

التنفيذيــة للقــرار وذلــك لتقديــر طبيعــة القــرار المطعــون فيــه. ويتمثــل معيــار الباعــث السياســي فــي معرفــة 

داريــة، فــإذا أصــدرت الســلطة عمــال مــن االأعمــال، وكان  الهــدف مــن إصــدار الســلطة التنفيذيــة الأعمالهــا االإ

داري أمــا إذا كان  ــة القضــاء االإ ــي لرقاب ــر مــن أعمــال الســيادة وال يخضــع بالتال ــه يعتب ــه سياســيا فإن الباعــث ل

داري.198 الباعــث غيــر سياســي، فــإن العمــل الصــادر يعــد عمــال إداريــا197، ويخضــع بالتالــي لرقابــة القضــاء االإ

197 - Les actes de gouvernement sont difficiles à définir. La doctrine semble avoir abandonné la tentative de les caractériser 
autrement qu’empiriquement, c’est-à-dire en proposant et en actualisant la liste des actes qui semblent entrer dans cette 
catégorie. On trouve la première trace de ces actes dans l’arrêt Lafiitte du Conseil d’Etat du 1er mai 1822, ou encore dans 
l’arrêt Duc d’Aumale du 9 mai1867. Dans ces deux arrêts, le Conseil se déclare incompétent pour connaître d’actes qui ont 
été pris en suivant un » mobile politique «. Le critère du mobile politique n’aurait su prospérer avec le développement de 
l’état de droit. C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Etat est revenu sur cette jurisprudence par un arrêt Prince Napoléon 
du 19 février 1875. Le cousin de l’empereur Napoléon III avait été nommé général par ce dernier. Le ministre de la guerre, 
sous la IIIème République, et donc après la chute de l’Empire, décida de retirer au prince Napoléon son grade de général, 
au motif que la fin de l’Empire, entraînait la fin des privilèges accordés sous ce régime et contraires aux valeurs et nécessités 
de la République. Bien qu’il ne fait aucun doute que l’acte avait été pris sur un mobile politique, le Conseil d’Etat se déclara 
compétent, et rejeta la requête au fond. Cette jurisprudence, suivie peu après par le Tribunal des conflits )TC, 5 novembre 
1880( limita drastiquement le nombre d’actes auparavant immunisés du contrôle juridictionnel ; J. Auvret-Finck, » Les actes 
de gouvernement, irréductible peau de chagrin ? », RDP1995.

ضافــة إلــى معيــار الباعــث السياســي لتصنيــف أعمــال الســيادة ، اعتمــد جانــب مــن الفقهــاء علــى تصنيــف  مــر فإنـّـه باالإ
أ

198 - فــي حقيقــة اال

أعمــال الســيادة باالســتناد إلــى المعيــار الموضوعــي والــذي يقــوم علــى أســاس البحــث فــي طبيعــة العمــل الصــادر عــن الســلطة التنفيذيــة، 

دارة عمــال إداريــا، فإنــه ال  فــإذا كان العمــل حكوميــا، فهــو مــن أعمــال الســيادة، وبالتالــي يخــرج مــن نطــاق رقابــة القضــاء أمــا إذا كان عمــل االإ

داريــة المعروفــة، كذلــك اعتمــد جانــب آخــر مــن الفقــه علــى  يعتبــر مــن أعمــال الســيادة، وبالتالــي خضــع لرقابــة القضــاء بجميــع الدعــاوى االإ

معيــار التنفيــذ وهــم يــرون أن أعمــال الســلطة التنفيذيــة تصبــح أعمــاال حكوميــة إذا مــا اتخــذت لتنفيــذ أحــكام مــن الدســتور وتكــون أعمــال 

ــي الأعمــال الســيادة إذ يقــر فقهــاء القانــون  ــار الحصــر القضائ ــر فهــو معي ــار االأخي ــا المعي ــة إذا مــا تعلقــت بتنفيــذ قانــون عــادي، أّم إداري

داريــة العاديــة واالأعمــال الحكوميــة  العــام بعجزهــم عــن وضــع معيــار جامــع الأعمــال الســيادة وكاشــف عــن طبيعــة التمييــز بيــن االأعمــال االإ

داري هــذه الصفــة. وعلــى  وانتهــى االأمــر بالعميــد »موريــس هوريــو« إلــى القــول بــأن العمــل الحكومــي هــو كل عمــل يقــرر لــه القضــاء االإ

رأســه مجلــس الدولــة ومحكمــة التنــازع.
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داري على التقليص من مجال أعمال السـيادة وتوسـيع مجـال رقابته  غيـر أنـه وفـي إطار حـرص القاضـي االإ

علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة خاصـة فـي مجـال العالقـات الدوليـة للدولـة فقـد إتجه نحـو التخلي عـن معيار 

الباعـث السياسـي واعتمـاد مفهـوم القـرارات المنفصلـة مـن خالل التثبـت من مدى اتصـال القـرار المطعون فيه 

بالعالقـات الخارجيـة للدولـة199 والبحـث عـن مـا إن كانـت تلـك القـرارات صـدرت فـي إطـار العالقـات الخارجيـة 

للدولـة موجهـة باالأسـاس إلـى المنظومـة القانونية الداخليـة للدولة منها مـن منظومة القانون الدولـي. فكلما ثبت 

داري ينتهي إلى اعتبارها من قبيـل القرارات المنفصلة  إتصـال تلـك القـرارات بالمنظومـة الداخلية فإن القاضـي االإ

عـن العالقـات الخارجيـة للدولـة وتبعـا لذلـك ال تنـدرج ضمـن فئـة أعمـال السـيادة بما يجعلهـا خاضعـة للرقابة 

القضائيـة، وفـي المقابـل، وإذا مـا كان القـرار المطعـون فيـه متصـال بالعالقـات الخارجيـة للدولـة200 فإنـه يتـم 

إدراجـه ضمـن فئـة أعمـال السـيادة ويصّيرها معفاة مـن أي رقابـة قضائية.

داري الفرنســي فــي التقليــص مــن مجــال إعمــال  ويفّســر هــذا التطــور الفقــه قضائــي برغبــة القاضــي االإ

ــات  ــي تتعــارض مــع مقتضي ــع بهــا والت ــي تتمت ــة الت ــة القضائي ــة أعمــال الســيادة والتقليــص مــن الحماي نظري

دولــة القانــون التــي تقتضــي إخضــاع أعمــال مختلــف الســلط العموميــة إلــى رقابــة قضائيــة.

داري التونسـي هـذا التطـور فـي فقـه القضـاء المقـارن فـإن معالجتـه للنزاعـات  ولئـن سـاير القاضـي االإ

المتصلـة بهـذا الصنـف من القرارات اتسـمت بالتبايـن فتارة يذهب إلـى اعتماد المعيار المـادي المتصل بموضوع 

داري وتحرّجـه لبسـط رقابته على بعـض أصناف  القـرار والباعـث مـن وراء اتخـاذه بمـا يعكـس تحفـظ القاضـي االإ

داريـة التـي تكتسـي حساسـية )1( وطـورا يذهـب إلـى اعتمـاد تعـداد المـواد التـي تنـدرج ضمـن فئة  القـرارات االإ

أعمـال السـيادة وتقديـر مـدى انـدراج القـرار المطعـون فيـه ضمـن تلك الفئـة من عدمـه )2(.

 إعمال للباعث من وراء إصدار القرار لتحديد طبيعته. 1

ــى حصــر مجــال  ــه القضــاء الفرنســي، ينحــو إل ــداء بتوجــه فق داري التونســي، اقت ــن كان القاضــي االإ لئ

ــا  ــي تصدره ــرارات الت ــن الق ــدد م ــة لع ــة القضائي ــن الرقاب ــاء م عف ــاالت االإ ــن ح ــص م ــيادة للتقلي ــال الس أعم

ــي. ــه قضائ ــذا التطــور الفق ــا به ــد دوم ــم يقت ــه ل ــة فإن الســلطة التنفيذي

199 - »  La théorie des actes détachables a, initialement, été élaborée en matière d’actes de Gouvernement pris dans le 

cadre des relations internationales. En effet, face au poids croissant pris par ces dernières, les situations pouvant donner 

lieu à édiction de tels actes se sont multipliées. Aussi, afin de réduire les risques d’une trop large immunité des actes pris 

en la matière, le Conseil d’Etat a développé, à partir des années 1920, la théorie des actes détachables: concrètement, il 

s’agit d’actes afférents aux relations diplomatiques, mais qui s’en détachent parce que plus tournés vers l’ordre interne que 

vers l’ordre international. Ces actes demeurent, ainsi, des actes administratifs soumis au contrôle du juge « ; Les actes de 

gouvernement dans la sphère interne ; https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/le-bloc-legalite/les-limites-

du-principe-delegalite

200 -  » Considérant qu’eu égard à son objet, la décision du ministre des affaires étrangères de reconnaître le statut 

diplomatique de l’ICE n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ; qu’elle échappe, par 

suite, à la compétence de la juridiction administrative française « ;CE ; aff n° 38432 ; 30/9/2015 ;M A/ Ministre des affaires 

étrangères.

https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/le-bloc-legalite/les-limites-du-principe-de
https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/le-bloc-legalite/les-limites-du-principe-de


136
منظومة القواعد القانونية في تونس 2011 - 2021

منطلقات االنتقال وصعوبات الترسيخ الديمقراطي

ــنة  ــدد 13 لس ــوم ع ــي المرس ــون ف ــده بالطع ــة تعه ــذ بداي ــي، من داري التونس ــي االإ ــدى القاض ــد أب فق

2011 المتعلــق بالمصــادرة، تحفظــا ورفضــا لقبــول البــت فيــه. فقــد اعتبــر قاضــي توقيــف التنفيــذ أن المرســوم 

لغــاء أو حتــى عــن طريــق الدفــع  المذكــور يعــد مــن قبيــل أعمــال الســيادة بمــا ال يجــوز الطعــن فيــه ســواء باالإ

مســتندا فــي ذلــك علــى مــا اســتقر عليــه فقــه القضــاء فــي هــذا الخصــوص والحــال أنــه لــم يســبق للمحكمــة 

أن تعهــدت بطعــون تتعلــق بمصــادرة أمــالك عائــالت حاكمــة قبــل ســنة 2011، وهــو الموقــف الــذي ســايره 

بعــض قضــاة االأصــل.

فقــد ذهبــت بعــض الدوائــر االبتدائيــة، عنــد تحديدهــا لطبيعــة مرســوم المصــادرة والبــت فــي مــدى 

اختصاصهــا للبــت فــي النزاعــات المثــارة بشــأنه، إلــى البحــث عــن الدافــع مــن وراء إصــدار الســلطة التنفيذيــة 

لذلــك القــرار. إذ خلصــت المحكمــة إلــى أنــه »أخــذا بعيــن االعتبــار للّســبب القانونــي التخــاذ المرســوم المبّيــن 

أعــاله وذلــك فــي فتــرة انتقاليــة علــى المســتوى السياســي والقانونــي والمؤّسســاتي وكمــا يبــرز مــن اطالعــات 

المرســوم المؤّقــت لتنظيــم الســلط العموميــة، فــإن الباعــث القانونــي التخــاذ مرســوم المصــادرة هــو تجســيم 

ــاز، ترجمــت عــن اســتجابة الســلطة التنفيذيــة لمقتضيــات اســترجاع الّشــعب التونســي  لدوافــع سياســية بامتي

صاحــب الّســلطة االأصليــة لســيادته كاملــة مــن خــالل اتخــاذ أعمــال قانونيــة تهــدف إلــى القطــع مــع منظومــة 

سياســية ســابقة لثــورة 14 جانفــي 2011 وشــهدت انحرافــا عــن موجبــات خدمــة المصلحــة العامــة. وهــو مــن 

إفــرازات حالــة الّضــرورة التــي حّتمتهــا الظــروف االســتثنائية التــي مــرّت بهــا البــالد إثــر ثــورة 14 جانفــي 2011 

رادة الشــعبية التــي دفعــت نحــو إقــراره، وينصهــر بالتالــي فــي زمــرة  وهــو بالتالــي تعبيــر سياســي بامتيــاز عــن االإ

أعمــال الســيادة الصــادرة عــن الّســلطة التنفيذيــة ويكــون بتلــك الصفــة غيــر قابــل للمناقشــة القضائيــة بدعــوى 

تجــاوز الســلطة بخصــوص مــا قضــى بــه مــن مصــادرة أمــالك المّدعيــن«201.

وحيــث ولئــن كانــت الرقابــة علــى المراســيم فــي الظــروف االســتثنائية، علــى غــرار الفتــرة التــي صــدر فيهــا 

ــار خصوصيــة الظــرف الــذي صــدرت فيــه  مرســوم المصــادرة، وتعلقــه بمصــادرة أمــالك، تأخــذ بعيــن االعتب

داري الرافــض لبســط رقابتــه علــى أعمــال  تلــك الفئــة مــن القــرارات فإنهــا ال يمكــن أن تبــّرر موقــف القاضــي االإ

الســلطة التنفيذيــة باالســتناد إلــى الدافــع مــن وراء إصــداره بــل كان مــن الممكــن تأســيس رفضــه للبــت فــي تلــك 

المنازعــة ليــس باالســتناد إلــى الباعــث مــن وراء إصــدار المرســوم بــل إلــى اكتســاب المرســوم المذكــور صبغــة 

ــون االأساســّي عــدد 53 لســنة  ــر تنقيحــه بمقتضــى القان ــى إث ــه عل ــة علي تشــريعية بموجــب المصادقــة الضمني

2013 المــؤّرخ فــي 24 ديســمبر 2013 والمتعّلــق بإرســاء العدالــة االنتقالّيــة202.

201 - الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد 124497 بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

ــة عــدد 127207 بتاريــخ 10  202 - علــى النحــو الــذي خلصــت إليــه الدائــرة االبتدائيــة الخامســة فــي الحكــم االبتدائــي الصــادر فــي القضّي

ــل إجــراءات  ــم تنقيحــه وإتمامــه بتعدي ــق بالمصــادرة ت ــت أن المرســوم عــدد 13 لســنة 2011 المتعل ــه مــن الثاب ــرة »أن ــة 2015 معتب جويلي

رث بعــد 7 نوفمبــر 1987، وذلــك بموجــب  المصــادرة والنــّص علــى عــدم شــمول المصــادرة لالأمــوال المنقولــة والعقاريــة المكتســبة بوجــه االإ

المرســوم عــدد 47 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 31 مــاي 2011 والــذي يعــّد نّصــا ذا صبغــة تشــريعية طبقــا للفصليــن 4 و 5 مــن المرســوم عــدد 

ــي 24 ديســمبر 2013  ــون االأساســي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ ف ــر القان ــا صــدر إث ــا. كم ــا الأحكامهم ــذي صــدر تطبيق 14 لســنة 2011 ال

والمتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا«.
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ولــم يكــن الباعــث السياســي الســند الوحيــد العتمــاد المحكمــة لنظريــة أعمــال الســيادة وإدراج مرســوم 

داري علــى البحــث علــى أكثــر مــن مســّوغ  المصــادرة ضمــن تلــك الفئــة مــن القــرارات بــل حــرص القاضــي االإ

ــك  ــا لتل ــة مــن وراء إعماله ــة الســلطة التنفيذي ــى ني ــة باالســتناد إل ــة قضائي ــن هــذا القــرار مــن أي رقاب لتحصي

الصالحيــة التــي تبــرز مــن االطــالع علــى ديباجــة المرســوم المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة ولــو 

أن المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 الحــق مــن حيــث عــدده الرتبــي وتاريــخ إصــداره لمرســوم المصــادرة فضــال 

ــا الظــروف  ــي اقتضته ــا يعــرف بتشــريع الضــرورة203 الت ــن م ــر ضم ــذا االأخي داري له ــف القاضــي االإ ــن تصني ع

االســتثنائية.

خــراج مرســوم المصــادرة مــن  داريــة الإ ويعكــس تعــدد وتبايــن االأســس التــي اعتمدتهــا المحكمــة االإ

مجــال نظرهــا حــرج هــذه االأخيــرة فــي التعامــل مــع هــذا الصنــف مــن القــرارات ورغبتهــا فــي عــدم بســط 

داريــة. رقابتهــا علــى تلــك الفئــة مــن القــرارات االإ

نحو اعتماد المعيار المتعلق بقائمة االأعمال المندرجة ضمن فئة أعمال السيادة:. 2

طالمــا أن مفهــوم أعمــال الســيادة يطــرح إشــكاال بخصــوص مــدى مالءمتــه مــع فكــرة دولــة القانــون والتي 

داري الفرنســي إلــى  تقتضــي إخضــاع أعمــال مختلــف الســلط العموميــة لرقابــة قضائيــة، فقــد اتجــه القاضــي االإ

التقليــص مــن مجــال إعمــال نظريــة أعمــال الســيادة مــن خــالل التخلــي عــن تحديــد طبيعــة القــرارات الصــادرة 

عــن الســلطة التنفيذيــة باالســتناد إلــى الباعــث مــن وراء إصدارهــا ومــن خــالل حصــر هــذه الفئــة مــن القــرارات 

فــي القــرارات المتصلــة بعالقــة المؤسســات الدســتورية فيمــا بينهــا وفــي العالقــات الخارجيــة للدولــة.

ــات  ــة بالنزاع داري ــة االإ ــد المحكم ــة تعّه ــذ بداي ــه من ــذا التوج ــي ه داري التونس ــي االإ ــاير القاض ــد س وق

باالســتناد إلــى مــا اســتقر عليــه الفقــه وفقــه القضــاء المقــارن معتبــرة أن »مــا يســمى بأعمــال الســيادة فــي الفقــه 

واالجتهــاد إنمــا يقصــد بهــا االأعمــال السياســية الهامــة كحــاالت الحــرب والعالقــات الخارجيــة وعالقــات الحكومــة 

داري علــى أكبــر  بالســلطة التشــريعية... وطائفــة هــذه االأعمــال فــي تقلــص مســتمر حتــى تمتــد رقابــة القاضــي االإ

عمــال لتحديــد طبيعــة القــرار 
أ

عــدد منهــا لحمايــة حقــوق االأفــراد204«. وقــد تواصــل إعمــال المحكمــة لقائمــة اال

حــكام والقــرارات تعوزهــا الدقــة مــن حيــث إعتمــاد 
أ

الصــادر عــن الســلط التنفيذيــة205 حتــى وإن كانــت صياغــة اال

203 - أحالم الضيفي، المرجع السابق، ص 354.

204 - حكم بتاريخ 14 أفريل1981:بيار فالكون ومن معه ضد وزير الفالحة، المجموعة، 1981، ص118-110.

ــى أن »أعمــال  ــخ 15 مــاي 2018 عل ــة عــدد 130725 بتاري ــي الصــادر فــي القضي ــة فــي الحكــم االبتدائ داري 205 - فقــد أكــدت المحكمــة االإ

ــي تباشــرها طبقــا  ــة الت ــا تنصهــر ضمــن االأعمــال الحكومي ــة وإنّم داري ــة التــي ال تنــدرج فــي نطــاق وظيفتهــا االإ ــات الســلطة التنفيذي وتصرّف

ــل حــّل البرلمــان  ــة، مث ــة والمنظمــات الدولي ــدول االأجنبي ــد دخولهــا فــي عالقــة بالســلطة التشــريعية أو بال ــه، عن الأحــكام الدســتور ومبادئ

والدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة واالحتــكام للشــعب بواســطة االســتفتاء وإنهــاء مهــام الحكومــة أو إبــرام المعاهــدات والمصادقــة عليهــا وربــط 

عالقــات دبلوماســية مــع دول أخــرى أو قطعهــا«.
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مفهــوم أعمــال الســيادة فتــارة تعتمــد مصطلــح االأعمــال السياســية206 وطــورا مصطلــح صدورهــا عــن الســلطة 

ــال  ــح »أعم ــان أخــرى تعتمــد مصطل ــي أحي ــس ســلطان إدارة« وف ــم207 ولي ــة باعتبارهــا »ســلطان حك التنفيذي

ــار القــرار المطعــون فيــه مندرجــا ضمــن  الحكومــة«208 دون بيــان العناصــر التــي أفضــت بالمحكمــة إلــى اعتب

قــرار بطبيعــة القــرار المطعــون فيــه  فئــة أعمــال الســيادة. كمــا تعمــد المحكمــة، فــي بعــض االأحيــان، إلــى االإ

دراجــه ضمــن فئــة أعمــال الســيادة بمــا يتعــارض  لتمــر إثــر ذلــك إلــى تقديــم العناصــر التــي اســتندت إليهــا الإ

والصياغــة الســليمة لالأحــكام وبمــا يحــّد مــن وضــوح االأحــكام ومقروئيتهــا ويحــول دون تحديــد دقيــق لمجــال 

عفــاء مــن الرقابــة القضائيــة بمــا  أعمــال الســيادة والعمــل علــى التقليــص مــن مجالهــا والحــّد مــن حــاالت االإ

يتــواءم مــع مقتضيــات دولــة القانــون.

وحيــث كان مــن االأجــدر، فــي صــورة الحــال، بيــان طبيعــة القــرار ومــدى اتصالــه مــن عدمــه بمجموعــة 

ــه  ــون في ــرار المطع ــال الق ــريعية أو اتص ــلطة التش ــع الس ــة م ــلطة التنفيذي ــة الس ــة بعالق ــرارات المتعلق الق

ــات  ــتعمال مصطلح ــدل اس ــك ب ــوء ذل ــى ض ــة عل ــج القانوني ــتخالص النتائ ــة واس ــة للدول ــات الخارجي بالعالق

ــلطة  ــال الس ــى أعم ــه عل ــي لرقابت ــال القاض ــال إعم ــن مج ــص م ــول دون التقلي ــي تح ــة معان ــة حمال فضفاض

ــرة. ــن هــذه االأخي ــرارات الصــادرة ع ــن الق ــب م ــن جان ــة وتحصي التنفيذي

داريــة المندرجــة ضمــن  داري بالتبايــن والتذبــذب بخصــوص القــرارات االإ ولئــن اتســمت مقاربــة القاضــي االإ

فئــة أعمــال الســيادة بمــا عكــس رغبتــه فــي رفــض بســط رقابتــه علــى ذلــك الصنــف مــن القــرارات فــإن مقاربتــه 

لالأعمــال البرلمانيــة تميــزّت بالوضــوح واالســتقرار.

206 - »إّن تكليــف رئيــس الجمهوريــة للســّيد يوســف الشــاهد بتكويــن حكومــة ينــدرج ضمــن المقتضيــات الدســتورية المنظمــة للعالقــة بيــن 

الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية، مــن جهــة، وصلــب الســلطة التنفيذيـّـة فيمــا بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة المكّلــف مــن 

جهــة أخــرى. وبنــاء عليــه، فــإّن أمــر التكليــف المــراد توقيــف تنفيــذه يعتبــر مــن االأعمــال السياســّية التــي يباشــرها رئيــس الجمهوريــة طبــق 

داريـّـة القابلــة للطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة وبالتالــي ال يقبــل توقيــف التنفيذ«.قــرار فــي  الدســتور وال يمكــن أن تنــدرج ضمــن االأعمــال االإ

توقيــف التنفيــذ الصــادر فــي القضيــة عــدد 4100120 بتاريــخ 25 أوت 2016.

207 - »يعتبــر المرســوم المتعلــق بالمصــادرة مــن أعمــال الســيادة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة والمحّصنــة مــن دعــوى تجــاوز الســلطة 

وتعــّد أعمــال ســيادة تلــك التــي تصــدر عــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم ال ســلطة إدارة فتباشــرها لتنظيــم عالقتهــا بالســلطات العامــة 

االأخــرى داخليــة كانــت أو خارجيــة أو تّتخذهــا اضطــرارا للمحافظــة علــى كيــان الدولــة فــي الداخــل أو الــذود عنهــا فــي الخــارج للدفــاع عــن 

ــي  دارة«: الحكــم االبتدائ ــر تصــدر عــن ســلطان الحكــم ال عــن ســلطة االإ ــال والتدابي ــة. وهــذه االأعم ــن العــام أو لحفــظ ســالمة الدول االأم

الصــادر فــي القضيــة عــدد 128000 بتاريــخ 22 جــوان 2017.

208 - قــرار فــي توقيــف التنفيــذ عــدد 4103093 بتاريــخ 6 ديســمبر 2018 الــذي تعلــق بالطعــن فــي قــرار تســمية رونــي الطرابلســي كعضــو 

حكومــة والــذي أفضــى البــت فيــه إلــى عــدم قبــول الطعــن فيــه اســتنادا إلــى أن »قضــاء هــذه المحكمــة اســتقر علــى اعتبــار أن المقــررات 

المتعلقــة بتســمية أعضــاء الحكومــة وكذلــك المقــررات المتعلقــة بعالقــة الســلطة التنفيذيــة بالســلطة التشــريعية تنــدرج ضمــن فئــة أعمــال 

داري«. حكوميــة تخــرج عــن رقابــة القاضــي االإ
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ب/ االأعمال البرلمانية

داري فــي تحديــد وضبــط القــرارات المندرجــة ضمــن أعمــال الســيادة  لئــن اتســمت منهجيــة القاضــي االإ

بالتذبــذب والتبايــن بمــا ســاهم فــي توســيع مجــال هــذه الفئــة مــن القــرارات فــإن مقاربتــه للقــرارات الصــادرة 

عــن الســلطة التشــريعية كانــت مســتقرة وتعتمــد علــى معيــار واضــح يقــوم علــى البحــث فــي مــدى اتصــال أو 

انفصــال القــرار المطعــون فيــه عــن الوظيفــة التشــريعية للبرلمــان وأفضــت، تبعــا لذلــك، إلــى اســتبعاد مــن 

مجــال رقابتــه جميــع القــرارات وثيقــة الصلــة بالوظيفيــة التشــريعية علــى غــرار القــرارات الصــادرة عــن اللجــان 

البرلمانيــة المتعلقــة بإحالــة مشــروع قانــون علــى مكتــب المجلــس قصــد إحالتــه علــى الجلســة العامــة209 أو 

القــرارات الصــادرة عــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى غــرار قــرار تعليــق أعمــال المجلــس الوطنــي 

ــواب  ــس ن ــب مجل ــن مكت ــادرة ع ــرارات الص ــتور211 أو الق ــى الدس ــة عل ــبق المصادق ــي تس ــي210 أو الت التأسيس

الشــعب للدعــوة إلــى عقــد جلســة عامــة212.

ــى  ــرص عل ــيادة الح ــال الس ــوص أعم داري بخص ــي الإ ــف القاض ــن مواق ــذب وتباي ــادي تذب ــه لتف يتج

ــرارات  ــن الق ــف م ــك الصن ــوص ذل ــة بخص ــر القضائي ــف الدوائ ــف مختل ــد مواق ــات توحي ــل آلي تفعي

ــأنها. ــادرة بش ــكام الص ــة لاأح ــوح ومقروئي ــاء وض ضف لإ

يتجه التقليص من نطاق إعمال نظرية أعمال السيادة بما يتاءم ومقتضيات دولة القانون.

209 - »ينــدرج القــرار الصــادر عــن لجنــة التشــريع العــام القاضــي بإحالــة مشــروع قانــون التحصيــن السياســي للثــورة علــى مكتــب المجلــس 

لكترونــي الرســمي للمجلــس فــي إطــار  كالقــرار الصــادر عــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي القاضــي بنشــر ذات المشــروع علــى الموقــع االإ

ــف تنفيذيهمــا  ــب توقي ــي التأسيســي بمــا يجعــل مطل ــك بالمهــام التشــريعٌية للمجلــس الوطن ــون ويتصــالن بذل مراحــل وضــع مشــروع قان

داريــٌة« )قــرار فــي توقيــف التنفيــذ عــدد 415936 بتاريــخ 26 جــوان 2013(. خارجــا عــن مجــال اختصــاص المحكمــة االإ

210 - »لئــن لــم يتلٌبــس قــرار رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي القاضــي بتعليــق أشــغال المجلــس المطعــون فيــه، بذاتــه، بمالمــح النــص 

ــل للطعــن  ــي قاب ــة وبالتال ــادة إداري ــي م ــرار صــادر ف ــف كق ــا عــن التصني ــه يظــٌل عصٌي ــا، فإنٌ التأسيســي أو التشــريعي ال شــكال وال موضوع

لغــاء أمــام هــذه المحكمــة باعتبــاره غيــر منفصــل عــن تســيير أعمــال هيــاكل المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي أدائهــا للمهــام التأسيســية  باالإ

كالتشــريعية والرقابيــة الموكولــة إلــى المجلــس بمقتضــى القانــون التأسيســي المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة« )القــرار الصــادر 

فــي توقيــف التنفيــذ عــدد 416218 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2013(.

داري القـرارات التي تسـبق المصادقة على مشـروع الدسـتور التـي تبقى قـرارات متصلة بالوظيفة التأسيسـية  211 - تخـرج عـن واليـة القاضـي االإ

للمجلـس الوطنـي التأسيسـي وتمثـل بذلـك إحـدى حلقات وضع الدسـتور ) قـرار في توقيـف التنفيذ عـدد 415903 بتاريخ 26 جـوان 2013(.

212 - وقــد خلــص قاضــي توقيــف التنفيــذ أثنــاء بتــه فــي الطعــن الموجــه ضــد قــرار مكتــب مجلــس النــواب الشــعب فــي شــخص رئيســه 

ثنيــن 12 نوفمبــر 2018 إســتنادا إلــى مخالفــة للفصــل 56  الصــادر بتاريــخ 8 نوفمبــر 2018 والمتضمــن دعــوة إلــى عقــد جلســة عامــة يــوم االإ

لكترونــي للمجلــس المذكــور خــالل أجــل  مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب نتيجــة عــدم نشــر القــرار المطعــون فيــه بالموقــع االإ

ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إتخــاذه إلــى انــه »وحيــث طالمــا وأن القــرار المطعــون فيــه صــادر عــن مكتــب مجلــس نــواب الشــعب باعتبــاره هيــكال 

داري« ) قــرار  برلمانيــا متصــال بممارســة الهيــكل المذكــور لصالحياتــه البرلمانيــة بمــا يكــون معــه النــزاع الماثــل خارجــا عــن أنظــار القاضــي االإ

فــي توقيــف التنفيــذ عــدد 4103094 بتاريــخ 4 ديســمبر 2018(.

التوصيات
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لئن مرت فترة ناهزت سـبع سـنوات عن مباشـرة الهيئة الوقتية لمراقبة دسـتورية مشـاريع القوانين لمهامها 

فـإن فقـه قضائهـا يبقـى محـدودا سـواء مـن حيـث عـدد القـرارات الصـادرة عنهـا أو طبيعـة المسـائل المطروحة 

عليهـا أو أهميـة مواقفهـا إزاء المسـائل المعروضـة عليهـا. فبالرغـم مـن الصبغـة الظرفيـة والوقتيـة لهـذه الهيئة 

نظـرا إلـى أن تركيزهـا تـم مباشـرة إثـر المصادقـة علـى دسـتور 2014، فـي انتظـار تركيـز المحكمة الدسـتورية إثر 

انتخـاب أول مجلـس نيابـي، فـإن الهيئـة كانـت مدعـوة إلـى االنخـراط فـي تطويـر المنظومـة القانونيـة وضمـان 

مالءمتهـا مـع أحـكام الدسـتور طيلـة الفتـرة االنتقاليـة الثالثـة التـي عقبـت المصادقـة علـى الدسـتور لتزامـن 

مباشـرتها لوظائفهـا خـالل فتـرة انتقاليـة تتميز بعـدم اسـتقرار المنظومـة القانونيـة والحاجة إلى تأصيـل العديد 

مـن المفاهيـم والمؤسسـات القانونية التي كرسـها الدسـتور الجديد ومرافقة عملية تركيز المؤسسـات الدسـتورية 

المحدثـة بموجـب هـذا االأخيـر بما يعكس إرادة المؤسـس في إرسـاء دولة القانـون وضمان حمايـة فعالة وناجعة 

للحقـوق والحريـات االأساسـية غيـر أن حصر مجـال تدخل الهيئة في مراقبة مشـاريع القوانيـن وتحفظها المفرط، 

فـي بعـض االأحيـان، في بسـط رقابتها على دسـتورية مشـاريع القوانيـن أفضى إلـى رقابة محدودة على دسـتورية 

القوانيـن )فقـرة 1(. كمـا أن الصبغـة الظرفيـة للهيئـة الوقتيـة من شـأنها أن تحـول دون إمكانية توسـيع صالحياتها 

فـي ظـل تأخر تركيـز المحكمـة الدسـتورية )فقرة 2(.

الفقرة )1( رقابة محدودة للهيئة على دستورية القوانين

طــار القانونــي المنظــم لمجــال تدخــل الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــروعية القوانيــن  لئــن كان االإ

يّتســم بالصبغــة الظرفيــة ويعكــس خشــية كل مــن المؤســس والمشــرع مــن تدخــل القاضــي الدســتوري فــي 

صالحيــات الســلطة التشــريعية بمــا أفضــى إلــى تقليــص مجــال تدخــل الهيئــة فــي مراقبة مــدى احترام المشــرع 

ــم  ــالل دور محتش ــن خ ــزز م ــة يتع ــك الهيئ ــاء تل ــه قض ــة فق ــإن محدودي ــتورية )أ( ف ــكام الدس ــة االأح لعلوي

ومتحفــظ لهــذه االأخيــرة فــي مباشــرتها لصالحيتهــا )ب(. 

طار القانوني للهيئة أ/ محدودية ترتبط باالإ

تعــزى محدوديــة فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن إلــى محدوديــة مجــال 

تدخلهــا ضــرورة أن أحــكام النصــوص المؤسســة لتلــك الهيئــة ســواء الدســتور أو القانــون المتعلــق بإحداثهــا 

حصــرت مجــال نظرهــا فــي البــت فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن بنــاء علــى طعــن بعــدم الدســتورية )1( مــن 

قبــل جهــات محــددة علــى ســبيل الحصــر )2(. 

محدودية فقه قضاء الهيئة الوقتية 

لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

المبحث 

2
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 مجال تدخل محدود:. 1

يعكــس تكريــس الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن حــرص المؤســس علــى ضمــان علوية 

الدســتورية وتركيــز دعائــم دولــة القانــون لتفــادي الفــراغ الــذي مّيــز الفتــرة التــي ســبقت وضــع الدســتور نتيجــة 

غيــاب هيــكل مكلــف بمراقبــة دســتورية القوانيــن ولتأطيــر تدخــل الســلطة التشــريعية بعــد صــدور الدســتور 

بمــا يكفــل احتــرام مختلــف أحكامــه وذلــك فــي انتظــار تركيــز الهيــكل الدائــم الــذي ســيعنى بمراقبــة دســتورية 

القوانيــن. فقــد اقتضــت الفقــرة 7 مــن الفصــل 148 مــن الدســتور أنــه »يحــدث المجلــس الوطنــي التأسيســي 

ــة دســتورية  ــة تختــص بمراقب ــة وقتي ــم الدســتور، هيئ ــي خت ــي تل ــة الت ــون أساســي، خــالل االأشــهر الثالث بقان

مشــاريع القوانيــن وتتكــون مــن:

الرئيس االأول لمحكمة التعقيب رئيسا،  	

دارية عضوا،  	 الرئيس االأول للمحكمة االإ

الرئيس االأول لدائرة المحاسبات عضوا،  	

ــس  	 ــن رئي ــم كل م ــاوي بينه ــا وبالتس ــم تباع ــي يعينه ــاص القانون ــن ذوي االختص ــاء م ــة أعض ثالث

ــة. ــس الحكوم ــة ورئي ــس الجمهوري ــي ورئي ــي التأسيس ــس الوطن المجل

وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.

تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية«.

ــي  ــت ف ــي الب ــك بحصــره ف ــا وذل ــإن المؤســس حــدد مجــال تدخله ــة ف ــة للهيئ ونظــرا للصبغــة الظرفي

دســتورية مشــاريع القوانيــن دون ســواها مــن المســائل فــي انتظــار تركيــز المحكمــة الدســتورية وذلــك قصــد 

تأطيــر العمــل التشــريعي وتفــادي التجــاوزات المحتملــة للســلطة التشــريعية أثنــاء تنزيلــه الأحــكام الدســتور، 

ــة الســابقة لصــدور دســتور 2014.  ــة وتفحصهــا للمنظومــة القانوني ــة الهيئ وهــو مــا يحــول دون بســط رقاب

ولئــن كانــت عــادة مــا تختــص االأحــكام االنتقاليــة بضبــط قواعــد تفضــي إلــى إنهــاء العمــل بالمنظومــة 

ــة  ــداث الهيئ ــإن إح ــدة ف ــة الجدي ــكام المنظوم ــل أح ــاد وتنزي ــى اعتم ــال إل ــن االنتق ــائدة وتأمي ــة الس القانوني

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لــم يكــن يهــدف إلــى إنهــاء العمــل بمنظومــة مراقبــة دســتورية 

مشــاريع القوانيــن الســائدة قبــل ختــم الدســتور النتفــاء وجــود هــذا الصنــف مــن الرقابــة، بــل إنمــا يعكــس 

ذلــك تحفــز المؤســس ورغبتــه فــي تأطيــر تدخــل المشــرع خــالل الفتــرة الفاصلــة بيــن إصــدار الدســتور وتاريــخ 

تركيــز المحكمــة الدســتورية باعتبارهــا الهيــكل الدائــم المكلــف بمراقبــة دســتورية القوانيــن. 

فبالرغــم مــن عموميــة صيغــة مشــاريع القوانيــن، الــواردة بالفصــل 148 مــن الدســتور، فــإن نظــر الهيئــة 

يقتصــر علــى البــت فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن المصــادق عليهــا قبــل ختمهــا دون غيرهــا مــن مشــاريع 

ــواب  ــه مــن مجلــس ن ــو أن مصطلــح مشــاريع القوانيــن ال يتــالءم وطبيعــة النــص المصــادق علي القوانيــن ول
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الشــعب الــذي يكتســي بمجــرد المصادقــة عليــه صبغــة القانــون وأن ختمــه ونشــره مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة 

ذن بنشــره ودخولــه حيــز  إنمــا هــو إجــراء بموجبــه يتــم التصديــق علــى احتــرام إجــراءات المصادقــة وإعطــاء االإ

النفــاذ213. 

ويفضــي تحديــد مجــال نظــر الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن إلــى غيــاب رقابــة فعلية 

علــى المنظومــة التشــريعية التــي نشــأت قبــل مباشــرة الهيئــة لمهامهــا ســواء تعلــق االأمــر بالقوانيــن التــي تــم 

ســنها فــي ظــل دســتور 1959 أو خــالل الفتــرة الثانيــة مــن المرحلــة االنتقاليــة بمــا يرجــح إمكانيــة تعارضهــا مــع 

أحــكام دســتور 2014 الــذي تضمــن العديــد مــن المؤسســات القانونيــة الجديــدة ومقاربــة جديــدة ســواء فــي 

ــلط  ــف الس ــن مختل ــات بي ــم العالق ــا بتنظي ــة منه ــية أو المتعلق ــات االأساس ــوق والحري ــة الحق ــم وحماي تنظي

وتوزيــع الصالحيــات بينهــا وفــي ظــل تبايــن مواقــف المحاكــم بخصــوص الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا للتثبــت 

داري عــن رفضــه وتحفظــه  ــي القاضــي االإ ــي وتخل ــن رفــض قطعــي للقاضــي العدل ــن بي مــن دســتورية القواني

بخصــوص ممارســة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن عــن طريــق الدفــع مــن خــالل تخليــه عــن نظريــة القانــون 

الحاجــب وبســط رقابتــه عــن طريــق الدفــع فــي دســتورية القوانيــن مــع تأصيــل شــروط قبــول تعهــده بالبــت 

فــي ذلــك الصنــف مــن الطعــون.

وقــد يفســر حصــر مجــال نظــر الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة الدســتورية فــي الرقابــة القبليــة علــى القوانيــن 

ــكل مختــص  ــاب وجــود هي ــب عــن غي ــراغ المترت ــة فــي ســد الف ــكل والمتمثل ــة لهــذا الهي ــى الصبغــة المؤقت إل

ــم الــذي ســيتعهد  ــكل الدائ ــز الهي ــاء ختــم الدســتور وفــي انتظــار تركي ــن قبــل واثن ــة دســتورية القواني لمراقب

بهــذا الصنــف مــن الرقابــة.214 فالمؤســس كان حريصــا علــى إخضــاع القوانيــن التــي ســيتم ســنها ســواء مــن قبــل 

المجلــس الوطنــي التأسيســي أثنــاء مباشــرته لوظيفتــه التشــريعية أو مــن قبــل المجلــس النيابــي الــذي ســيتم 

ــن خــالل إحــداث  ــك م ــد وذل ــده بأحــكام الدســتور الجدي ــرام المشــرع وتقي ــن إحت ــة تضم ــى رقاب ــه إل إنتخاب

ــه  ــل كاهل ــد يثق ــا ق ــى توســيع مشــموالته بم ــة215 دون الحاجــة إل ــك المهم ــع حصــرا بتل ــت يضطل ــكل مؤق هي

ــه. ــى إغراقــه بالطعــون ويحــد مــن نجاعت ويفضــي إل

213 - Mohamed Salah Ben Aissa ; Rapport final du colloque ; In Actes des Journées Abdelfettah Amor ; 25-26 janvier 2018 ; 

consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL « ; ATDC ; p 172.

214 -  » Il s’agit d’une instance provisoire dont la mission s’insère entièrement dans le futur. Le regard qu’elle porte ne 

concerne que des lois futures, des projets en l’occurrence, qui sont eux aussi dans l’attente du définitif. Ainsi, la projection 

dans le futur est double. Elle concerne et, la nature provisoire de l’instance qui attend le futur que la solution définitive va 

concrétiser et, l’objet de sa mission même, qui concerne le futur, précisément des projets de lois qui n’existent pas pour le 

moment mais qui existeront plus tard « ; Asma Ghachem ; rapport introductif »  le provisoire « dans l’instance provisoire de 

contrôle de la constitutionnalité des projets de lois : quelle significations ?; In Actes des Journées Abdelfettah Amor ; 25-26 

janvier 2018 ; consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL «; ATDC p 3.

215 - » Il semblerait que c’est l’impatience des constituants qui justifie cette création. Les constituants n’ont pas pu attendre 

la mise en place d’une Cour constitutionnelle. La volonté de garantir les normes et les principes qu’ils ont consacrés au 

sein du texte fondamental s’est avérée pressante. C’est une manière pour eux d’accélérer le temps du droit « ; op cit ; p 4.
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فبالرغــم مــن أهميــة هــذه الرقابــة ونجاعتهــا بإعتبارهــا تنصــب علــى أحــكام مشــاريع القوانيــن المصــادق 

عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب وقبــل ختمهــا ونشــرها والتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا للدســتور وإســتبعاد 

االأحــكام المخالفــة لــه ممــا يســمح بتفــادي تضميــن المنظومــة القانونيــة أحكامــا غيــر دســتورية فإنهــا تبقــى رقابة 

محــدودة وتســمح بتواجــد ضمــن المنظومــة القانونيــة قوانيــن ســارية المفعــول ومخالفــة للدســتور. 

وتتســم الرقابــة االأوليــة علــى دســتورية القوانيــن بالرغبــة فــي حمايــة والدفــاع عــن الدســتور مــن خــالل 

بســط الرقابــة علــى القوانيــن قبــل صدورهــا ودخولهــا حيــز النفــاذ قبــل التأكــد مــن نتائــج تطبيــق أحــكام القانون 

علــى أرض الواقــع. ونظــرا لخطــورة هــذا الصنــف مــن الرقابــة اتجهــت، االأنظمــة المقارنــة، إلــى التضييــق فــي 

آجــال الطعــن أو الجهــات المؤهلــة للطعــن بعــدم الدســتورية علــى أن تكــون مخالفــة االأحــكام المطعــون فيهــا 

للدســتور جليــة بمــا يدفــع إلــى حصــر إعمــال هــذا الصنــف مــن الرقابــة علــى حــاالت الخــرق الجســيم الأحــكام 

الدســتور التــي مــن شــأنها أن تصّيــر علويــة الدســتورية مهــددة بصــورة فعليــة216.

ــرار  ــى غ ــس عل ــي تون ــن، ف ــتورية القواني ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــة الهيئ ــال رقاب ــة مج ــزى محدودي وتع

العديــد مــن االأنظمــة المقارنــة217، مــن خــالل حصرهــا فــي الرقابــة القبليــة لمشــاريع القوانيــن، إلــى خصوصيــة 

ــى  ــة عل ــن الرقاب ــس م ــية المؤس ــى خش ــة إل ضاف ــاله باالإ ــن أع ــو المبي ــى النح ــة عل ــن الرقاب ــف م ــذا الصن ه

دســتورية القوانيــن وتدخــل القضــاء الدســتوري فــي مجــال وصالحيــات الســلطة التشــريعية وإضعــاف الوظيفــة 

التشــريعية للمجلــس وخطــر مــا يعــرف بظهــور »حكومــة القضــاة«. 

فقــد شــهدت مناقشــة ومصادقــة المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى االأحــكام الدســتورية المتعلقــة ســواء 

ــب الدســتور أو بمناســبة  ــن صل ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــة الدســتورية أو بالهيئ بالمحكم

ــن  ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــداث الهيئ ــق بإح ــون المتعل ــى القان ــة عل ــة والمصادق مناقش

نقاشــا كبيــرا بيــن توجهيــن، االأول يــروم إحــداث ســلطة قضائيــة فعليــة توجــد فــي أعلــى مســتوى لهــا محكمــة 

دســتورية قويــة وتيــار ثــان يعتبــر أن المشــروع المذكــور يعــد طموحــا جــدا وقــد يفضــي إلــى الحــد مــن الوظيفة 

216 - » Cette notion de défense ou de sauvegarde de la Constitution se trouve en outre renforcée par le nombre limité 

de personnes ayant qualité pour déclencher le contrôle d›une norme devant la Cour constitutionnelle. Les systèmes 

juridiques européens limitent généralement ce droit de saisine aux organes compétents de l›Etat ou à une proportion 

significative de leurs membres )un tiers des membres du Bundestag en Allemagne, 50 députés ou sénateurs en Espagne(. 

Généralement, seul un organe de l›Etat ou une fraction importante de celui-ci peut alléguer une violation de la Constitution 

par le parlement. Cette restriction du droit de saisine vise bien évidemment à limiter l›application de cette procédure 

aux cas graves dans lesquels la prééminence de la Constitution peut effectivement être considérée comme sérieusement 

menacée. «; commission de Venise ; Le rôle de la cour constitutionnelle dans la consolidation de l›Etat de droit Bucarest, 

810- juin 1994 ; p26.

217 - » Ces caractéristiques font du contrôle constitutionnel abstrait une technique qui n’est qu’exceptionnellement utilisée 

par les régimes démocratiques bien établis « ; op cit ; p 27.
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التشــريعية للمجلــس النيابــي وإلــى تغــّول وهيمنــة القضــاة218 غيــر أن المجهــود الــذي بذلــه المؤيــدون للتوجــه 

االأول لتوضيــح دور وصالحيــات القاضــي الدســتوري فــي ضمــان احتــرام الســلطة التشــريعية الأحــكام الدســتور 

وفــرض احتــرام دولــة القانــون لــم يتوفــق فــي إقنــاع أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي المتوجســين مــن 

المقتــرح االأول للمحكمــة الدســتورية وتبديــد مخاوفهــم بخصــوص النمــوذج االأول للمحكمــة الدســتورية الــذي 

كان مقــررا اعتمــاده وتكريســه صلــب الدســتور219. 

ــن فــي  ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــة الهيئ ــد المؤســس لنطــاق رقاب وقــد يعــزى تحدي

ــرر تعويضــه  ــن المق ــذي كان م ــكل وال ــذا الهي ــة له ــى الصبغــة الظرفي ــك، إل ــى ذل ــالوة عل ــة، ع ــة القبلي الرقاب

عــالن عــن نتائــج انتخابــات أول  بالمحكمــة الدســتورية التــي كان مــن المتعيــن تركيزهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ االإ

مجلــس تشــريعي إثــر المصادقــة علــى الدســتور.

وال يقتصــر حصــر مجــال رقابــة الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن علــى تحديــد طبيعــة 

الرقابــة القبليــة التــي تنصــب علــى مشــاريع القوانيــن بعــد المصادقــة عليهــا وقبــل ختمهــا بــل تمتــد أيضــا مــن 

خــالل حصــر الهيئــات العموميــة المؤهلــة لرفــع الطعــن بخصــوص عــدم دســتورية تلــك المشــاريع.

 محدودية الجهات المؤهلة للطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين. 2

ــى ترشــيد الطعــون بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن وذلــك مــن خــالل حصــره  حــرص المؤســس عل

ــة للطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن  ــة المؤهل ــات العمومي صلــب الفصــل 148 مــن الدســتور للهيئ

فضــال عــن أن هــذا التحديــد مــن شــأنه أن يحــول دون إمكانيــة تعهــد الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانيــن تلقائيــا بالرقابــة علــى مشــاريع القوانيــن.

ويعــزى عــدم إقــرار التعهــد التلقائــي للهيئــة إلــى صبغتهــا القضائيــة بمــا يحــول دون تعهدهــا تلقائيــا 

بالبــت فــي هــذا الصنــف مــن النزاعــات، مــن جهــة، وإلــى الخشــية مــن تدخــل القاضــي الدســتوري فــي الوظيفة 

التشــريعية وأن يصبــح شــريكا مــع الســلطة التشــريعية فــي صناعــة القانــون وســنه بمــا يحــد مــن صالحيــات 

هــذه االأخيــرة ولــو أن إخضــاع القوانيــن إلــى رقابــة واســعة مــن شــأنه أن يعــزز مشــروعيتها، مــن جهــة أخــرى220.

218 - » Il convient de rappeler en premier lieu le contexte dans lequel la constitution du 27 janvier 2014 et la loi organique 

n 142014- du 18 avril 2014 sur l’Instance ont été adoptées par l’ANC. A ces deux occasions un grand débat a opposé ceux 

qui défendaient un vrai pouvoir juridictionnel coiffé par une Cour Constitutionnelle solide et ceux qui étaient réservés, 

considérant ce projet trop ambitieux. Ces derniers craignent notamment un affaiblissement de la fonction de » légiférance « 

dévolue à l’Assemblée et le risque d’un » gouvernement des juges «. L’argument que le juge constitutionnel ne fait que 

veiller au respect de la Constitution pour éviter le risque d’arbitraire d’une Assemblée et garantir l’Etat de droit dans sa 

complétude, n’a pas apaisé leur appréhension et a conduit à ronger sur le statut ambitieux initial et même le rejet de 

certaines règles de bon sens  « ;Fadhel Moussa ; L’Instance a choisi de » botter en touche « ; Mélanges en l’honneur du 

doyen Mohamed Salah Ben Aissa ; CPU 2019 ; p 129.

219 - Julie Benetti ; La saisine parlementaire ) au titre de l’article 61 de la constitution ( ; Les nouveaux cahiers du conseil 

constitutionnel ; 2013 n 38 ; p 87.

220 - Henry Roussillon ; La saisine du conseil constitutionnel. Contribution à un débat ; p494.
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وتتســم الرقابــة القبليــة لدســتورية القوانيــن بالصبغــة السياســية بالنظــر إلــى طبيعــة الجهــات المؤهلــة 

عمــال حــق الطعــن بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن، مــن جهــة، وإلــى الدافــع مــن وراء إعمالهــا، مــن جهــة  الإ

أخــرى. فلئــن أتــاح كل مــن الدســتور والقانــون المتعلــق بإحــداث الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانيــن إمكانيــة الطعــن بعــدم دســتورية مشــروع قانــون مصــادق عليــه مــن مجلــس نــواب الشــعب إلــى كل 

مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة وثالثيــن نائبــا فــإن جــّل الطعــون بعــدم الدســتورية المقدمــة أمــام 

الهيئــة تــم رفعهــا مــن قبــل النــواب بصــورة أعــم ومــن قبــل نــواب المعارضــة بصــورة أخــص. ورغــم أن حــاالت 

الطعــن مــن قبــل رأســي الســلطة التنفيذيــة تعــد آليــات منافســة للطعــن مــن قبــل نــواب الشــعب فــإن إعمالهــا 

يــكاد يكــون منعدمــا.

ــت  ــدة تعلق ــبة وحي ــي مناس ــتورية إال ف ــدم الدس ــن بع ــم طع ــة تقدي ــس الجمهوري ــول رئي ــم يت إذ ل

ــح  ــى التصري ــه إل ــذي أفضــى البــت في ــة لســنة 2015 وال ــون المالي بالطعــن فــي عــدم دســتورية مشــروع قان

بعــدم دســتورية االأحــكام المطعــون فيهــا فــي حيــن لــم يبــادر رئيــس الحكومــة بتعهيــد الهيئــة بــأي طعــن. 

ــاء الصبغــة  ــي إضف ــة ف ــى الرغب ــة إل ــل رأســي الســلطة التنفيذي ــن قب ــة الطعــن م ــد تعــزى محدودي وق

الدســتورية علــى مشــاريع القوانيــن المقدمــة مــن قبــل الحكومــة أو رئاســة الجمهوريــة والتــي تمــت المصادقــة 

ــت  ــن أن يفضــي الب ــة م ــس الجمهوري ــى خشــية خاصــة لرئي ــواب الشــعب221 أو إل ــس ن ــل مجل ــن قب ــا م عليه

عتباريــة لمركــز  فــي الطعــن بعــدم الدســتورية إلــى رفــض الطعــن المرفــوع مــن قبلــه بمــا ينــال مــن القيمــة االإ

ــة. ومنصــب رئيــس الجمهوري

ــة  ــن بالرقاب ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــد الهيئ ــه، أن تعه ــدم بيان ــا تق ــص مم ويخل

االأوليــة علــى مشــاريع القوانيــن يتوقــف علــى إثــارة الطعــن بعــدم الدســتورية وتحريكهــا أساســا وبصــورة شــبه 

ــك الطعــون متســمة  ــر تل ــا يصي ــواب المعارضــة مم ــل ن ــن قب ــواب الشــعب وباالأســاس م ــل ن ــن قب ــة م مطلق

بالصبغــة السياســية طالمــا وأن الطعــن بعــدم الدســتورية يعــد االأداة االأبــرز لــدى نــواب المعارضــة لمناقشــة 

وإفشــال سياســات االأغلبيــة بصــرف النظــر عــن آثــار تلــك الرقابــة علــى صالحيتهــا فــي المســتقبل إذا مــا توفقــت 

فــي العــودة إلــى الحكــم. كمــا أن بســط الرقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن تغــدو متوقفــة علــى إرادة 

ــى  ــة عل ــن الرقاب ــة م ــذه االآلي ــة ه ــزم بمحدودي ــزز الج ــا يع ــو م ــي وه ــس النياب ــة بالمجل ــارات المعارض وخي

ــن.  دســتورية مشــاريع القواني

فالمعارضــة ال تتولــى ممارســة الطعــن بصــورة آليــة ضــد مختلــف مشــاريع القوانيــن المصــادق عليهــا مــن 

المجلــس النيابــي بــل تعمــد إلــى ترشــيد إعمــال هــذه االآليــة مــن خــالل تقديــر الطعــون التــي يمكــن أن تفضــي 

إلــى التصريــح بعــدم دســتورية مشــروع قانــون والتــي تكــون مجديــة سياســيا عبــر تحقيــق مكاســب سياســية على 

حســاب االأغلبيــة الحاكمــة وحشــد أكثــر عــدد مــن المناصريــن لموقفهــا مــن خــالل ســعيها إلــى تحويــل القــرارات 

ــرف  ــية بص ــات سياس ــى نجاح ــتورية إل ــدم الدس ــح بع ــة بالتصري ــتوري والقاضي ــي الدس ــن القاض ــادرة ع الص

221 - Henry Roussillon  .; op cit ; p 96.
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غلبيــة البرلمانيــة 
أ

النظــر عــن مضمــون وآثــار تلــك القــرارات222، مــن جهــة، وعلــى مــدى وجــود توافقــات مــع اال

بخصــوص عــدد مــن مشــاريع القوانيــن واســتعداد هــذه االأخيــرة علــى تقديــم تنــازالت والقبــول بالمقترحــات 

ــنة  ــي س ــون االنتخاب ــام القان ــح وإتم ــق بتنقي ــون المتعل ــروع القان ــرار مش ــى غ ــة223 عل ــن المعارض ــة م المقدم

ــح  ــق بتنقي ــون المتعل ــروع القان ــتغرقها مش ــي اس ــة الت ــرة الطويل ــن الفت ــم م ــرى. فبالرغ ــة أخ ــن جه 2017، م

القانــون االنتخابــي ســنة 2017 علــى مســتوى الجلســة العامــة والتــي امتــدت إلــى فتــرة ناهــزت الســنة وتعثــر 

عمليــة المصادقــة علــى مشــروع القانــون المذكــور بخصــوص الخــالف المتصــل بإقــرار حــق االقتــراع لفائــدة 

لقــوات االأمــن والجيــش الــذي تطالــب بــه المعارضــة والــذي جوبــه برفــض مــن قبــل االأغلبيــة الحاكمــة لتتولــى 

هــذه االأخيــرة تعديــل موقفهــا وقبــول مقتــرح المعارضــة علــى أن يتــم حصــر ممارســة حــق االقتــراع لتلــك الفئــة 

بالنســبة إلــى االنتخابــات المحليــة دون ســواها مــع إحاطــة ممارســة ذلــك الحــق بجملــة مــن الضمانــات التــي 

تكفــل حريــة وســرية االقتــراع لتلــك الفئــة مــن الناخبيــن وضمــان حياديتهــا خــالل المســار االنتخابــي بصــورة 

أعــم وخــالل الحملــة االنتخابيــة بصــورة أخــص، بمــا أفضــى إلــى قبــول المعارضــة بالتنقيحــات المدخلــة علــى 

القانــون االنتخابــي وعــدم مبادرتهــا بتقديــم طعــن فــي عــدم دســتورية المشــروع المذكــور.

لــذا، فــإن عــددا مــن القوانيــن، بالرغــم مــن أهميتهــا، لــم تكــن موضــوع طعــن بعــدم الدســتورية ســواء 

ــة  ــة الجماعــات المحلي ــى غــرار مجل ــرأي العــام والســاحة السياســية عل ــل ال لعــدم إثارتهــا لالهتمــام مــن قب

عــالم علــى غــرار  أو مشــاريع القوانيــن التــي تتوافــق وإنتظــارات الــرأي العــام والمجتمــع المدنــي ووســائل االإ

رهــاب.  القانــون المتعلــق بمكافحــة االإ

داري للدولــة وخاصــة المتعلقــة بتنزيــل أحــكام الباب الســابع  فلــم تحــظ القوانيــن المتعلقــة بالتنظيــم االإ

ــب  ــة صل ــم المضمن ــة وجــّدة المفاهي ــة هــذه التجرب ــي، رغــم حداث ــم المحل ــة بالحك ــن الدســتور المتعلق م

المجلــة وأثرهــا علــى توزيــع الســلط عموديــا داخــل الســلطة التنفيذيــة وهيكلتهــا، باهتمــام نــواب المعارضــة 

الذيــن لــم يــروا مــن المجــدي الطعــن بعــدم دســتورية فــي بعــض أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة224 طالمــا 

رهــاب وغســل االأمــوال، علــى  لــم تثــر تلــك المجلــة اهتمــام الــرأي العــام. كمــا لــم يكــن قانــون مكافحــة االإ

ــا  ــية وم ــات االأساس ــوق والحري ــن الحق ــدد م ــى ع ــة عل ــود الموظف ــدة القي ــه وش ــة ب ــكام المضمن ــة االأح أهمي

222 - » En second lieu, le fait que le Conseil intervienne presque toujours sur des saisines émanant de parlementaires de 

l’opposition, renforce l’impact politique des décisions et déclenche un processus de légitimation complexe. L’essentiel, 

pour les acteurs politiques est de transformer en victoires politiques les décisions du Conseil, quelles qu’elles soient. « ; 

LAURENT HABIB ; Bilan de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel de 1981 à 1986*; Pouvoirs n°13 - Le Conseil 

constitutionnel - avril 1980 )juillet 1991( - p.180.

223 - » Outre qu’il vient contre carrer l’idée selon laquelle les parlementaires auraient cédé à l’abus de droit, cet usage 

modéré et en même temps stratégique du droit de saisine révèle nettement sa dimension politique : il ne s’est jamais agi 

de faire contrôler toutes les lois mais de cibler celles dont la censure est à la fois juridiquement possible et politiquement 

rentable « ; Julie Benetti ; La saisine parlementaire ) au titre de l’article 61 de la constitution ( ; Les nouveaux cahiers du 

conseil constitutionnel ; 2013 n 38 ; p 90. 

224 إذ تــم رفــع طعــن مــن قبــل محــام نيابــة عــن إحــدى النــواب أفضــى البــت فيــه إلــى الرفــض شــكال لمخالفتــه الشــروط الشــكلية للقيــام. 

كمــا لــم تتــول المعارضــة تقديــم طعــن فــي مشــاريع قوانيــن.
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تطرحــه مــن تســاؤالت بخصــوص مــدى مطابقتهــا الأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور، موضــوع طعــن مــن قبــل 

ــرأي العــام وعــّد آليــة  نتظــارات جانــب مــن ال نــواب المعارضــة طالمــا وأن القانــون المذكــور كان مســتجيبا الإ

رهــاب والجريمــة المنظمــة ســواء خــالل الفتــرة التــي ســبقت وضــع الدســتور  أساســية لمجابهــة تنامــي ظاهــرة االإ

أو الفتــرة الالحقــة لــه. 

ــة  ــى إرادة المعارض ــن عل ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــد الهيئ ــف تعه ــإن توق ــذا، ف ل

ــع االختصاصــات  ــى عــدد مــن المســائل المتعلقــة بإعــادة توزي ــا عل ــة رقابته ــا حــال دون بســط الهيئ وخياراته

داخــل الســلطة التنفيذيــة وإرســاء منظومــة الحكــم المحلــي أو ممارســة رقابتهــا علــى مــدى إحتــرام المشــرع 

ــات الحفــاظ علــى  ــات االأساســية وضمــان التناســب بيــن مقتضي ــة بتنظيــم الحقــوق والحري للضوابــط المتصل

االأمــن العــام والدفــاع الوطنــي وحمايــة الحقــوق والحريــات االأساســية المكفولــة بالدســتور علــى غــرار حرمــة 

ــر والتنظــم. ــة التعبي ــاة الخاصــة وحري الحي

وتعكــس دراســة الطعــون المقدمــة مــن النــواب، منــذ تركيــز الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

مكانيــة بصــورة مكثفــة بــل يتفــاوت عــدد الطعــون، مــن ســنة  القوانيــن، عــدم إعمــال هــذه الجهــة لهــذه االإ

إلــى أخــرى، بحســب طبيعــة القوانيــن التــي تتــم المصادقــة عليهــا ومــدى تعلقهــا بمســائل سياســية ذات بــال 

بالنســبة إلــى مختلــف االأحــزاب والكتــل الممثلــة بالمجلــس النيابــي. فقــد ســجلت ســنة 2017 أرفــع عــدد مــن 

الطعــون التــي بلغــت 9 طعــون أمــام الهيئــة لتزامــن ذلــك مــع مصادقــة المجلــس التشــريعي علــى مشــاريع 

ــاد  ــة الفس ــيدة ومقاوم ــة الرش ــة الحوكم ــي هيئ ــة ف ــتقلة المتمثل ــتورية مس ــات دس ــز هيئ ــق بتركي ــن تتعل قواني

ــة  داري ــون المصالحــة االإ ــات الدســتورية المســتقلة وقان ــن الهيئ ــط االأحــكام المشــتركة بي ــق بضب ــون يتعل وقان

إلــى جانــب قوانيــن تتعلــق بإســناد رخــص بحــث وتنقيــب علــى المحروقــات وهــو ذات العــدد مــن الطعــون 

ســتفتاء الــذي إســتأثر  نتخابــات واالإ المســجلة ســنة 2014 لتزامــن ذلــك مــع المصادقــة علــى القانــون المتعلــق باالإ

بخمســة طعــون مــن جملــة تســعة طعــون تــم تقديمهــا خــالل ســنة 2014 أي مــا يمثــل 56 فــي المائــة وهــو 

مــا يعكــس أهميــة ورهانــات هــذا القانــون بالنســبة إلــى مختلــف النــواب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي 

لخــوض غمــار أول انتخابــات تشــريعية.

وطالمــا أن تعهــد الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن يتوقــف، فــي الجانــب االأوفــر منــه، 

علــى وجــود طعــون مرفوعــة مــن قبــل النــواب بصــورة عامــة، ونــواب المعارضــة بصــورة أخــص، بمــا يحــد مــن 

مجــال الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وبالتبعيــة علــى مجــال وفعاليــة الحمايــة القضائيــة الأحــكام الدســتور 

مــن قبــل القاضــي الدســتوري225.

225 - » Dans ces différentes hypothèses, la protection juridictionnelle est dépendante de la protection parlementaire. En 

conséquence, la protection parlementaire ou, plus exactement, l’inaction parlementaire peut faire obstacle à la protection 

juridictionnelle « ; Ariane Vidal Naquet ; Les protections parlementaire et juridictionnelle de la Constitution: quelles relations 

? ; p11, disponible au lien suivant :https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02112657
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ــة علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن ال تعــزى فقــط إلــى محدوديــة صالحيــات  ــة الرقاب غيــر أن محدودي

ومجــال رقابــة الهيئــة الوقتيــة وصيــغ تعهدهــا بالطعــون فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن بــل تعــزى أيضــا إلــى 

موقــف متحفــظ للهيئــة أثنــاء تعهدهــا بالطعــون المرفوعــة أمامهــا وفــي كيفيــة إعمــال رقابتهــا علــى مــدى تقيــد 

الســلطة التشــريعية باالأحــكام والمبــادئ المضمنــة بالدســتور.

ب/ محدودية تعود إلى الخيار المتحفظ للهيئة 

لئــن كانــت الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تعــد رقابــة موضوعيــة بمــا ينعكــس علــى طبيعــة صالحيــات 

ــا  ــة عــدم التوقــف عم ــه إمكاني ــح ل ــي تتي ــن الت ــى دســتورية القواني ــه عل ــي بســط رقابت القاضــي الدســتوري ف

ضافــة إلــى  تضمنتــه عريضــة الطعــن مــن مطاعــن والمبــادرة بتــدارك مــا شــابها مــن عــدم دقــة أو وضــوح باالإ

إمكانيــة إثــارة مطاعــن لــم يســبق لالأطــراف التمســك بهــا طالمــا أن جميــع المســائل المتعلقــة برقابــة الدســتورية 

ــي  ــا ف ــة لصالحياته ــة الوقتي ــال الهيئ ــر أن إعم ــام غي ــام الع ــات النظ ــن متعلق ــة وم ــائل جوهري ــل بمس تتص

ــة علــى المســار  ــة علــى دســتورية القوانيــن إتســم بالتحفــظ مــن خــالل إعراضهــا عــن بســط رقابــة جدي الرقاب

التشــريعي وإعــداد النصــوص )1( وعــدم بســطها لرقابــة معمقــة وناجعــة علــى الضوابــط والقيــود الموظفــة 

ــارة  ــا حــال دون إث ــن بالطعــن بم ــل القائمي ــن قب ــارة م ــات )2( وتقيدهــا بالمطاعــن المث ــى الحقــوق والحري عل

والبــت فــي عــدد مــن المســائل التــي تثيرهــا المشــاريع المعروضــة عليهــا )3( بــل أنهــا تنــزع فــي بعــض االأحيــان 

إلــى االقتصــاد فــي المطاعــن بمــا يحــول دون تكريــس فقــه قضــاء دســتوري )4( غيــر أن تحفظهــا عــن بســط 

ــارة أمامهــا بحجــة  ــه عندمــا تحجــم عــن البــت فــي الطعــون المث ــغ ذروت ــن بل ــى دســتورية القواني رقابتهــا عل

ــة  ــك فــي قــراءة محرّف ــة وذل ــزاع خــالل االآجــال القانوني ــة للبــت فــي الن ــة المطلوب ــى االأغلبي تعــّذر توصلهــا إل

الأحــكام القانــون المحــدث لهــا )5(.

رقابة باهتة ومتذبذبة على إجراءات صياغة وإعداد مشاريع القوانين:. 1

ــات االأساســية بمقتضــى  ــى الحقــوق والحري ــه 49 أن يتــم ضبــط القيــود عل اقتضــى الدســتور فــي فصل

قوانيــن وهــو مــا يســتدعي مــن الهيئــة بســط رقابتهــا علــى مــدى اســتيفاء المشــرع، فــي تنظيمــه لتلــك الحقــوق، 

للشــرط المتعلــق بالتحفــظ التشــريعي مــن خــالل بســط رقابــة علــى مضمــون النــص القانونــي وعلــى إجــراءات 

إعــداده والمصادقــة عليــه للتأكــد مــن مــدى احتــرام الســلطة التشــريعية الأحــكام الدســتور وبمــا يســاعد علــى 

تأطيــر ومرافقــة الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية بمناســبة إعــداد وتقديــم والمصادقــة علــى مشــاريع القوانيــن 

فــي فتــرة انتقاليــة عقبــت دخــول الدســتور الجديــد حيــز النفــاذ ومــا يســتدعيه ذلــك مــن مراجعــة المنظومــة 

القانونيــة التــي ســبقت صــدور الدســتور والحاجــة إلــى مالءمتهــا لالأحــكام الدســتورية الجديــدة. غيــر أن المتأمل 

ــرة، فــي  ــردد وإعــراض هــذه االأخي ــن يالحــظ ت ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي فــي قــرارات الهيئ

العديــد مــن المناســبات، عــن بســط رقابتهــا علــى مــدى اســتيفاء المشــاريع المطعــون فيهــا لذلــك الشــرط فــي 

خصــوص مــدى تقيــد واحتــرام المشــرع الأحــكام الدســتور المتعلقــة بتنظيــم مجــاالت القانــون أو بإجــراءات 

ــكل  ــون بش ــروع القان ــة مش ــوح ومقروئي ــا بوض ــة منه ــن أو المتعلق ــاريع القواني ــى مش ــة عل ــة والمصادق صياغ

يحــول دون فــرض تقيــد الســلطة التشــريعية بالضوابــط الدســتورية فــي هــذا المجــال.
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رقابة متحفظة على مجال القانون:	 

لقــد حــدد الفصــل 65 مــن الدســتور المجــاالت التــي يتــم تنظيمهــا بقوانيــن أساســية أو بقوانيــن عاديــة. 

ويأتــي هــذا التمييــز امتــدادا للتوزيــع المعتمــد فــي دســتور 1959 ورغبــة فــي حمايــة مجــاالت حساســة ومعينــة 

ــن  ــن شــأنها أن تضم ــى إجــراءات م ــا إل ــة به ــن المتعلق ــى القواني ــة عل ــن خــالل إخضــاع العــرض والمصادق م

قــدرا مــن النقــاش صلــب المجلــس النيابــي وموافقــة أغلبيــة أعضائــه226. غيــر أن الصياغــة العامــة فــي تحديــد 

المجــاالت التــي يتعيــن أن يتــم تنظيمهــا بموجــب قانــون أساســي يســتدعي تدخــل القاضــي الدســتوري لتحديــد 

مضمونهــا بــكل دقــة. ويتعــزز دور القاضــي الدســتوري فــي فــرض تقيــد الســلطة التشــريعية بتلــك الضوابــط، 

خــالل فتــرة التأســيس، التــي تعقــب تاريــخ دخــول الدســتور حيــز النفــاذ، نظــرا إلــى الحاجــة إلــى مزيــد توضيــح 

أحــكام الدســتور وإرســاء قواعــد وآليــات تســاعد علــى تقيــد واضــع النــص والســلطة التشــريعية بتلــك الضوابــط 

ــة للحقــوق والحريــات االأساســية غيــر أن الهيئــة  بمــا يعكــس إرادة المؤســس فــي ضمــان حمايــة هامــة وفعال

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن أحجمــت عــن القيــام بهــذه المهــام علــى الوجــه المنتظــر منهــا 

خــالل الفتــرة االأولــى مــن تنزيــل أحــكام الدســتور.

وقـد ُعرضـت مسـألة تحديـد طبيعـة القوانيـن بحسـب مجـال تدخـل مشـاريع القوانيـن ومـدى تطابقهـا 

مـع أحـكام الفصـل 65 مـن الدسـتور علـى الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن بمناسـبة نظرهـا 

فـي دسـتورية مشـروع القانـون المتعلق بالسـجل الوطنـي للمؤسسـات، في خصـوص الطعن المتعلـق بمخالفة 

المشـروع الأحـكام الفصـل 65 مـن الدسـتور لصـدوره فـي شـكل قانـون عـادي والحـال أنه تضمـن أحكامـا تتعلق 

بتنظيـم القضـاء وتنظيـم الجمعيات والتي تندرج ضمن مجال القانون االأساسـي بما يجعل تنظيم تلك المسـائل 

بموجـب قانـون عـادي مخالفـا الأحـكام الفصـل 65 سـالف الذكـر. وقـد خلصـت الهيئة إلـى أن »مشـروع القانون 

المعـروض ال يقتضـي العـرض الوجوبـي علـى الجلسـة العامـة للمجلـس االأعلى للقضـاء على معنـى الفصل 114 

مـن الدسـتور طالمـا أنـه ال يتعلـق فـي جوهـره بالقضـاء وإنما بتدعيـم شـفافية المعامـالت االقتصاديـة والمالية 

وال يقتضـي كذلـك صـدوره فـي شـكل قانـون أساسـي لعـدم تعلقـه بتنظيـم القضـاء وال بتنظيـم الجمعيـات 

باعتبـار أن ذلـك خاضـع لنصـوص قانونيـة خاصـة« والحـال أنـه يعـّد من العسـير الفصل بيـن مضمـون القانون 

ضافتـه الأحـكام جديـدة تتعلـق بتسـيير  المتعلـق بالسـجل الوطنـي للمؤسسـات ومسـألة تنظيـم الجمعيـات الإ

الجمعيـات والشـفافية الماليـة التـي تـم تنظيمهـا صلب الفصل 35 مـن الدسـتور والمتصلة أساسـا بحرية تكوين 

الجمعيـات227 والتـي ال يسـوغ تنظيمهـا إال بموجـب قانون أساسـي.

ويخلــص ممــا تقــدم إعــراض الهيئــة عــن مناقشــة الطعــن بخصــوص مــدى تعلــق مشــروع القانــون مــن 

عدمــه بمجــاالت تتعلــق بتنظيــم القضــاء وتنظيــم الجمعيــات بمــا يســمح بمعرفــة مــدى جــواز تنظيم المســائل 

الــواردة بمشــروع القانــون المعــروض عليهــا بمقتضــى قانــون عــادي كتحديــد العناصــر التــي اعتمدتهــا الهيئــة 

ــي المشــرع إحــداث »خطــة  ــى تول ــن اســتندوا فــي طعنهــم عل ــى تلــك النتيجــة والحــال أن الطاعني لتصــل إل

226 - مــا مــن شــأنه أن يوفــر حمايــة أكثــر، بعضهــا إجرائــي، للحقــوق والحريــات ويعطــي مشــروعية أكبــر للحــد مــن الحــق أو الحريــة باعتبــار 

ــن  ــى القواني ــة عل ــن أّن المصادق ــي حي ــواب الشــعب ف ــس ن ــة الأعضــاء مجل ــة المطلق ــم باالأغلبي ــن االأساســية تت ــى القواني ــة عل أّن المصادق

العاديــة تتــم بأغلبيــة النــواب الحاضريــن.

227 - كوثر دباش، الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟ المنظمة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ص 90.
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قاضــي ســجالت« وإعــادة توزيــع اختصــاص البــت فــي النزاعــات المتعلقــة بعمليــات التســجيل فــي الســجل 

ــك  ــدراج تل ــدى إن ــي م ــت ف ــة مناقشــة هــذا الطعــن والب ــى الهيئ ــا يطــرح بداهــة عل ــي للمؤسســات بم الوطن

المســألة ضمــن تنظيــم القضــاء أم تســيير القضــاء. غيــر أن موقــف الهيئــة بهــذا الخصــوص اتســم بالتذبــذب. 

فلئــن اعتبــرت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي قرارهــا عــدد 5 لســنة 2014 بــأن 

تنظيــم إجــراءات الطعــن وتحديــد الجهــة المختصــة للبــت فــي مختلــف النزاعــات المتصلــة بالمســار االنتخابــي 

شــراف على  تتصــل بتســيير القضــاء بمــا يغنــي عــن وجــوب عــرض االأحــكام المتعلقــة بهــا علــى الهيئــة الوقتيــة لالإ

القضــاء العدلــي والحــال أنــه كان مــن االأجــدر أن تعتمــد الهيئــة تحليــال يقــوم علــى ربــط االأحــكام المطعــون 

ــي تخــرج  ــة، الت ــات االنتخابي ــم، بخصــوص النزاع ــام المحاك ــم االإجــراءات المعتمــدة أم ــلة تنظي ــا بمسأـ فيه

ــم  ــام المحاك ــراءات أم ــم االإج ــتور أدرج تنظي ــن الدس ــل 65 م ــا وأن الفص ــاء طالم ــم القض ــال تنظي ــن مج ع

ــروع  ــتورية مش ــدم دس ــن بع ــي الطع ــا ف ــبة نظره ــدت، بمناس ــا اعتم ــة، فإنه ــن العادي ــال القواني ــن مج ضم

القانــون المتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات وبتهــا فــي مــدى وجــوب صــدوره بموجــب قانــون أساســي، 

مصطلحــا جديــدا مفــاده عــدم تعلــق مشــروع القانــون المطعــون فيــه »فــي جوهــره بالقضــاء« معتمــدة فــي 

ذلــك مفهومــا غريبــا لــم يــرد فــي الدســتور ودون أي جهــد لمحاولــة تأصيــل لمفهــوم »تنظيــم القضــاء« الــذي 

اعتمــده المؤســس وتحديــد مجــال إنطباقــه ودون مناقشــة مــا تمســك بــه القائمــون بالطعــن بخصــوص االأحــكام 

المطعــون فيهــا المتعلقــة بإحــداث خطــة قاضــي الســجالت وتنظيــم النزاعــات المتعلقــة بــه ودون تحديــد مــا 

ــة بعريضــة الطعــن  ــرد ومناقشــة المطاعــن المضمن ــر لل ــون«. وهــذا التنك ــح »جوهــر القان المقصــود بمصطل

يتجافــى ومبــدأ وجــوب تعليــل االأحــكام ووضوحهــا بمــا يتعــارض وأحــكام الفصــل 21 مــن القانــون المحــدث 

لهــا228 فضــال عــن أن التعليــل يمثــل جوهــر الحكــم القضائــي229 ويعــد ضمانــة ضــّد االعتباطيــة وعنصــرا أساســيا 

ــا  ــة تنزيله ــان كيفي ــرورة بي ــم بض ــزام المحاك ــى إل ــر عل ــكام ال يقتص ــل االأح ــي. فتعلي ــان القانون ــان االأم لضم

شــكاليات المعروضــة أمامهــا بــل يســاهم أيضــا فــي الحــّد مــن اعتباطيــة القاضــي230  لالأحــكام القانونيــة علــى االإ

ــة  ــة لمراقب ــة الوقتي ــق بالهيئ ــل 2014 والمتعل ساســي عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 18 أفري
أ

ــون اال 228 - إقتضــى الفصــل 21 مــن القان

دســتورية مشــاريع القوانيــن أنــه » تتخــذ الهيئــة قراراتهــا باالأغلبيــة المطلقــة الأعضائهــا فــي أجــل عشــرة أيــام قابلــة للتمديــد بقــرار معلــل مــرة 

واحــدة لمــدة أســبوع. تكــون قــرارات الهيئــة معللــة وتصــدر باســم الشــعب وتنشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية فــي أجــل أســبوع 

مــن إصــدار القــرار«.

229 - Brahim Bertégi ;L’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité de loi : le déni de motivation ; RTSJP ; n 3 ; 

2018-1 ; p1.

230 - » Aussi, la motivation protège les parties contre les erreurs et l’arbitraire du juge. Elle protège des erreurs du juge 

en permettant aux parties de vérifier que leur cause a été entendue et effectivement examinée par le juge. La motivation 

juridictionnelle garantit d’autant plus contre les erreurs du juge qu’elle conditionne l’effectivité même du contrôle 

susceptible d’être exercé par la juridiction supérieure. Elle protège de l’arbitraire parce qu’elle oblige le juge à avoir des 

raisons. En effet, en motivant sa décision, le juge se soumet à une discipline qui lui impose d’exposer ses motifs et donc, en 

premier lieu, d’avoir des raisons justifiant effectivement la solution qu’il prononce. La motivation juridictionnelle annihile 

l’arbitraire du juge aussi parce que, celui-ci faisant la lumière sur ses raisons, il est conduit, pour échapper à la critique, à 

trancher selon les mêmes termes des situations similaires. En cela, la motivation des jugements participe de l’égalité des 

justiciables devant la justice10. La motivation juridictionnelle permet également aux parties au procès, et particulièrement 

à la partie qui succombe, d’évaluer, en toute connaissance de cause, l’opportunité et les chances d’un éventuel recours. « ; 

Manon CHATEAU-GRINE La motivation des décisions du juge administratif ;Thèse de doctorat ; Université de Nantes, le 3 

décembre 2018 ; p 14.
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طالمــا وأن تعليــل االأحــكام يفــرض علــى هــذا االأخيــر بيــان بوضــوح االأســباب التــي أفضــت إلــى بلــورة الموقــف 

ــط  ــح للكافــة معرفــة القواعــد والضواب ــه يتي ــة المعروضــة أمامــه فضــال عــن أن ــه فــي القضي ــذي خلــص إلي ال

ــك بمــا يكــون معــه  ــارات المتاحــة للتصــرف وفــق ذل ــد الخي ــة وتحدي ــة بتنظيــم حــق أو مســألة معين المتصل

تعليــل االأحــكام عنصــرا مســاهما فــي ضمــان مبــدأ المســاواة بيــن المتقاضيــن ويســمح الأطــراف المنازعــة بتقديــر 

حظوظهــا فــي الطعــن فــي تلــك االأحــكام شــريطة أن يتســم االجتهــاد القضائــي باالســتقرار وعــدم التذبــذب. 

ــى درجــة أنهــا  ــة إل ــي فــي االأحــكام القضائي ــدأ االأمــان القانون ــى مب ــة عل وقــد أكــدت محكمــة العــدل االأوروبي

ذهبــت إلــى تغليــب االســتقرار فــي المواقــف القضائيــة علــى احتــرام التشــريع االتحــادي231، كمــا تذهــب بعــض 

ــار انعــدام تعليــل االأحــكام أو ضعفهــا يشــكل أحــد صــور حــاالت  ــى اعتب ــة إل المحاكــم الدســتورية االأوروبي

نكــران العدالــة لمــا يمثــل ذلــك التقصيــر فــي صياغــة االأحــكام مــن قبــل المحاكــم المختصــة مــن إهــدار لحــق 

المتقاضيــن فــي حمايــة قضائيــة فعليــة232.

ــا  ــل أيض ــب ب ــي فحس ــى القاض ــوال عل ــا محم ــد واجب ــة ال يع ــكام القضائي ــل االأح ــإن تعلي ــذا، ف ل

ــدة  ــدة المتقاضــي وتعلقــه بالحــق فــي الدفــاع233 المكفــول دســتوريا لفائ ــا أساســيا مكرســا لفائ ــل حق يمث

ــة235. ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــات الح ــن موجب ــاره م ــن234 واعتب المتقاضي

لــذا، فــإن غيــاب التعليــل وتباينــه يفضــي إلــى غيــاب مقروئيــة قــرارات الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 

ــن  ــى مشــاريع القواني ــة عل ــداد والمصادق ــى إجــراءات إع ــة عل ــة محتشــمة للهيئ ــى رقاب ــن وإل مشــاريع القواني

بمــا يعكــس غيــاب مقاربــة حمائيــة لهــذه االأخيــرة لمختلــف الحقــوق والحريــات االأساســية المنصــوص عليهــا 

بالدســتور.

231 - » En outre, selon la Cour, la sécurité juridique exige notamment que l’autorité de chose décidée ou jugée ne soit pas 

remise en cause, même en cas de violation du droit communautaire « ; Jérémie VAN MEERBEECK ; Le principe de sécurité 

juridique en quête de sens ; p 501.

232 - » C’est également du droit à la défense que sera déduit le droit à la motivation des jugements : celle-ci est » un 

élément de base du droit fondamental à la protection judiciaire effective « )Espagne, 25 nov. 1997 ; Croatie, 13 nov. 1996(, 

qui est violé si la décision judiciaire se borne à reproduire une décision antérieure et à se servir de ses motifs » dans un 

cas inopportun « )République tchèque, 20 nov. 1997(. Il en est de même si la motivation est insuffisante, ce qui équivaut 

à un déni de justice par » incohérence ou omission « au mépris du droit à la protection judiciaire effective )Espagne, 28 

sept. 1998(. « ; Paul MARTENS ; Les principes constitutionnels du procès dans la jurisprudence récente des juridictions 

constitutionnelles européennes ; cahiers du conseil constitutionnel  n 14 ; ) dossier la justice dans la constitution ( mai 2003.

233 - » Elle bénéficie cependant d’un ancrage constitutionnel en ce qu’elle est rattachée aux droits de la défense, lesquels 

ont valeur constitutionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a pu rattacher l’obligation de motiver les jugements au 

principe de légalité des délits « ; Manon CHATEAU-GRINE ; op.cit ; p 19.

234 - » De cette double consécration constitutionnelle et conventionnelle de l’obligation considérée, il apparaît une 

appréhension rénovée de la motivation juridictionnelle. Celle-ci n’est plus seulement vue comme une obligation pesant 

sur le juge, elle est un droit fondamental reconnu au bénéfice des justiciables « ; Manon CHATEAU-GRINE ; op  cit ; p 17.

235 - » La Convention européenne des droits de l’homme ne consacre pas explicitement l’exigence de motivation des 

jugements parmi les droits et libertés qu’elle détermine dans son titre premier. Mais, la Cour de Strasbourg juge que le 

respect du droit au procès équitable impose au juge de motiver ses décisions « ; Manon CHATEAU-GRINE ; op  cit ; p 18.
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رقابــة محتشــمة علــى إجــراءات إعــداد والمصادقــة علــى مشــاريع القوانيــن وعلــى ضمــان 	 

مقروئيته:

ال ينحصـر دور القاضـي الدسـتوري فـي مراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن المعروضـة عليـه علـى مـدى 

إحترامهـا وتقيدهـا بأحـكام الدسـتور بـل يمتـد أيضـا إلـى مـدى إحتـرام القواعـد المتعلقـة بإعـداد ومناقشـة 

والمصادقـة علـى تلـك المشـاريع.

فقـد بيـن المجلـس الدسـتوري الفرنسـي، منذ سـنة 1975، صالحياتـه في مجـال مراقبة دسـتورية القوانين 

بـأن رقابتـه ال تقتصـر علـى التثبـت مـن مـدى احتـرام مشـروع القانـون المعـروض عليـه الأحـكام الدسـتور بـل 

تمتـد أيضـا إلـى مراقبـة احترام مشـروع القانون المعـروض للقواعـد ذات القيمة الدسـتورية المتعلقـة بإجراءات 

إعـداده ومناقشـته والمصادقـة عليـه236 بما تكون معـه الهيئة الوقتية لمراقبة دسـتورية مشـاريع القوانين محمولة 

علـى التثبـت مـن مـدى اسـتيفاء صاحـب المبـادرة لالإجـراءات المتعلقـة باستشـارة الهيـاكل التي أوجب الدسـتور 

استشـارتها علـى غـرار مـا اقتضتـه الفقـرة االأولـى مـن الفصـل 114 مـن الدسـتور التـي أعطـت الجلسـة العامـة 

للمجلـس االأعلـى للقضـاء صالحيـة إبـداء »...الـرأي فـي مقترحـات ومشـاريع القوانيـن المتعلقـة بالقضـاء التـي 

تعـرض عليهـا وجوبـا« أو الفصـل 127 مـن الدسـتور المتعلـق بهيئـة االتصـال السـمعي والبصـري، فـي فقرتـه 

الثالثـة التـي تنـص علـى أنـه »تستشـار الهيئـة وجوبـا فـي مشـاريع القوانيـن المتصلـة بمجـال اختصاصها«. 

فلقــد أقــرت الهيئــة الوقتيــة بــأن استشــارة الهيــاكل المعنيــة بمشــروع القانــون المعــروض علــى المصادقــة 

تعــد مــن قبيــل االإجــراءات الجوهريــة والتــي يترتــب عــن مخالفتهــا التصريــح بعــدم دســتورية القانــون. حيــث 

إعتبــرت فــي قرارهــا عــدد 2/2015 المــؤرخ فــي 8 جــوان 2015 المتعلــق بمشــروع القانــون االأساســي المتعلــق 

بالمجلــس االأعلــى للقضــاء »أن الجهــة المعنيــة بإحالــة مشــروع قانــون علــى الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي 

ــن  ــا حي ــون لديه ــروع يك ــذا المش ــم أن ه ــواها بحك ــعب دون س ــواب الش ــس ن ــة بمجل ــة المختص ــي اللجن ه

يبلــغ فيــه وضعــا تتضــح فيــه مالمحــه وتبــدو مظاهــره فيتيســر عندئــذ للهيئــة المذكــورة االطــالع عليــه وإبــداء 

ملحوظاتهــا فــي شــأنه«237. 

236 - » Depuis 1975, le Conseil constitutionnel admet qu’il lui appartient, lorsqu’il est saisi, en application de l’article 61 de la 
Constitution, d’une loi en instance de promulgation, non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions de 
cette loi à la Constitution, » mais encore d’examiner si elle a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelle 
relatives à la procédure législative « ; Odile de David Beauregard- Berthier ; Le contrôle du détournement de procédure en 
matière d’élaboration des lois ;RFDC 2009/3 ; n 79 ; p 451-476.

ساســي المتعلــق بالمجلــس 
أ

237 - فقــد أكــدت الهيئــة فــي قرارهــا عــدد 2015/2 المــؤرخ فــي 8 جــوان 2015 المتعلــق بمشــروع القانــون اال
ــن كان  ــى للقضــاء ولئ ــون االأساســي للمجلــس االأعل ــي بشــأن مشــروع القان ــة القضــاء العدل ــرأي مــن هيئ ــداء ال ــى »أّن إب ــى للقضــاء عل االأعل
ــل  ــم العم ــه بصمي ــم تعلق ــتوري بحك ــام الدس ــام الع ــد النظ ــاط بقواع ــق االرتب ــه وثي ــري ل ــراء جوه ــه إج ــارية فإن ــة استش ــي صبغ يكتس
ــي يعتمدهــا  ــة الدســتورية الت ــات الكتل ــل إحــدى مكون ــة تمث ــي« مكرســة بذلــك مفهــوم قواعــد النظــام العــام الدســتوري كمرجعي القضائ
القاضــي الدســتوري فــي مراقبتهــا علــى دســتورية مشــاريع القوانيــن فلئــن أن هــذا التوجــه بقــي محــدودا بالنظــر إلــى إحجــام الهيئــة علــى 
اســتخالص النتيجــة عــن عــدم تقيــد صاحــب المبــادرة بهــذا االإجــراء الجوهــري قبــل إحالــة مشــروع القانــون علــى مجلــس نــواب الشــعب. 
ــاكل  ــف الهي ــى تشــريك مختل ــدف إل ــواب الشــعب ويه ــس ن ــة مجل ــى مصادق ــون عل ــي لعــرض مشــروع القان فإجــراء االستشــارة إجــراء قبل
ــودة  ــن ج ــائل ويضم ــك المس ــاملة لتل ــة ش ــل رؤي ــا يكف ــة بم ــروع القانوني ــة بمش ــائل المضمن ــة بالمس ــاالت ذات الصل ــي المج ــة ف المتدخل
النصــوص القانونيــة ويســمح للســلطة التشــريعية دراســة ومناقشــة المشــرع المعــروض عليهــا باالســتناد إلــى مختلــف العناصــر بمــا فــي ذلــك 

ــا. ــن استشــارتها بخصوصه ــي يتعي ــه والت ــة بالمســائل المعروضــة صلب ــاكل المعني آراء الهي
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وخالفـا لمـا خلصـت إليـه الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن بخصـوص تحديـد الجهـة 

المؤهلـة لعـرض مشـروع القانـون المتعلق بالمجلـس االأعلى للقضاء على الجهة التي أوجب الدسـتور استشـارتها 

شـراف علـى القضـاء العدلـي والمتمثلـة حسـب رأي الهيئـة،  والمتمثلـة فـي صـورة الحـال فـي الهيئـة الوقتيـة لالإ

فـي اللجنـة المتعهـدة بمجلـس نـواب الشـعب دون سـواها238 فإنـه طالمـا تـم اقتـراح مشـروع القانـون المتعلق 

بالمجلـس االأعلـى للقضـاء مـن قبـل الحكومـة فـإن الجهـة المدعـّوة إلـى اسـتيفاء إجـراءات االستشـارة تكـون 

الحكومـة، فـي خصـوص مشـروع القانـون المذكـور، ضـرورة أّن إجـراء االستشـارة محمـول على صاحـب المبادرة 

التشـريعية التـي تسـتنير بـه جهـة المبـادرة عنـد إعدادهـا لصيغـة مشـروع القانـون وتكـون، تبعـا لذلك، سـابقة 

الإحالـة مشـروع القانـون علـى المجلـس التشـريعي ويجـب أن يكـون مشـروع القانون مرفقـا باالستشـارة موضوع 

االلـزام القانونـي ضـرورة أن إبـداء الـرأي للجهـة التـي تتـم استشـارتها يجـب أن يتم علـى ضوء الصيغـة المعدة 

مـن قبـل صاحـب المبـادرة بمـا يسـمح بـإدراج الـرأي المذكـور ضمـن العناصـر التي يتـم على أساسـها المناقشـة 

والمداولـة مـن قبـل الحكومـة فـي مجلـس الـوزراء وتقديـر مـدى اسـتيفائه الإجـراءات االإحالـة على مجلـس نواب 

حالـة علـى المجلـس النيابي240،  الشـعب239 فضـال عـن أن الـرأي المذكـور يمثـل أحـد العناصـر المكونـة لملف االإ

ضـرورة أن تقديـر اسـتيفاء شـرط استشـارة الهيـاكل العموميـة التـي يتعيـن علـى صاحب المبـادرة استشـارتها يتم 

فـي تاريـخ إيـداع241 مشـروع القانـون لـدى المجلس التشـريعي.

ســاس الــذي بنــت عليــه الهيئــة موقفهــا يتمثــل فــي بلــوغ القانــون وضعــا أو مرحلــة تتضــح فيهــا معالمــه وهــو مــا يخــول للجهــة 
أ

238 - اال

المستشــارة أن تبــدي رأيهــا فيــه.

239 - ســلوى الحمرونــي، دليــل القاضــي الدســتوري فــي تطبيــق أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور، المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 

واالنتخابــات.

240 -  Décision 2003-468 DC - 03 avril 2003 - Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au 

Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques : » Considérant qu›aux termes du deuxième alinéa de 

l›article 39 de la Constitution: »Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d›État et 

déposés sur le bureau de l›une des deux assemblées. Que, par suite, l’ensemble des questions posées par le texte adopté 

par le Conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d’Etat lors de sa consultation «.

241 - Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 portant sur la loi de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique »  Considérant, en premier lieu, que, à la date du dépôt du projet dont est issue la loi déférée sur le bureau de 

la première assemblée saisie, l›article 1er de l›ordonnance du 2 janvier 1959 précité était encore en vigueur ; qu›en vertu des 

dispositions combinées du dernier alinéa de cet article et des articles 34 et 70 de la Constitution, devait alors être entendue 

comme » loi de programme à caractère économique ou social « une loi qui, non seulement définissait des objectifs à moyen 

ou long terme en matière économique et sociale, mais comportait, en outre, des prévisions de dépenses chiffrées pour la 

réalisation de ces objectifs ; que tel n›était pas le cas du projet, intitulé » loi d›orientation sur l›énergie «, dont est issue la 

loi déférée ; que celui-ci n›avait pas, à la date de son dépôt, le caractère d’un projet de loi de programme ; que, dès lors, le 

Gouvernement n’était pas tenu de le soumettre pour avis au Conseil économique et social  « .

» que, toutefois, ce caractère programmatique n’ayant pas été encore acquis lors du dépôt du projet de loi au Parlement, 

il ne peut être fait grief à la procédure législative suivie de ne pas avoir comporté la consultation du Conseil économique 

et social « ; Commentaire de la décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 ; Les Cahiers du Conseil constitutionnel ; Cahier 

n° 19 ; p 3.
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ــون  ــي القان ــب الحــاالت، ف ــي أغل ــة بإجــراء االستشــارة تجــد أساســها، ف ــط المتعلق ــت الضواب ــن كان ولئ

ــى  ــادرة لذلــك االإجــراء وذلــك باالســتناد إل ــة مــن اســتيفاء صاحــب المب ــه ال شــيء يحــول دون تثبــت الهيئ فإن

الفصــل 2 مــن الدســتور الــذي يفــرض ضمــان علويــة القانــون وأن اعتمــاد القاضــي الدســتوري لتلــك االأحــكام 

التشــريعية وحرصــه علــى فــرض تقيــد واحتــرام صاحــب المبــادرة التشــريعية بتلــك االأحــكام إنمــا يهــدف إلــى 

ضمــان مبــادئ دســتورية مكرســة صلــب الدســتور.242

ولئــن لــم ينظــم القانــون زمــن االستشــارة وإجراءاتهــا، فــإّن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

ــى  ــا عل ــة عرضه ــن وكيفي ــاريع القواني ــداد مش ــار إع ــر مس ــي لتأطي ــا البيداغوج ــن دوره ــت ع ــن أحجم القواني

الســلطة التشــريعية وفــرض إحتــرام مختلــف الســلط، بحســب طبيعــة المبــادرة، باالســتئناس بمــا انتهــى إليــه 

ــة244 خاصــة وأّن االستشــارة  وروبي
أ

المجلــس الدســتوري الفرنســي243 فــي هــذا الخصــوص ومحكمــة العــدل اال

الوجوبيــة تعتبــر شــكلية جوهريــة، التــي يســوغ إثارتهــا تلقائيــا وإن لــم يتمســك بهــا القائمــون بالطعــن، ويترتــب 

ــة القاضــي الدســتوري علــى مشــروع  عــن عــدم احترامهــا التصريــح بعــدم دســتورية مشــروع القانــون. فرقاب

ــرام المشــروع المعــروض  ــن احت ــد م ــة للتأك ــة وفعال ــة معمق ــون رقاب ــه يجــب أن تك ــون المعــروض علي القان

ــكام  ــك االأح ــق تل ــد تطبي ــة عن ــادي االعتباطي ــه لتف ــوح أحكام ــن وض ــت م ــالل التثب ــن خ ــتور م ــكام الدس الأح

وإمكانيــة تحديــد المخاطبيــن بهــا لمراكزهــم القانونيــة وطريقــة تعاملهــم مــع أحكامــه. ويشــمل شــرط وضــوح 

242 -  » Certains pourraient soutenir que l’adoption par l’Instance de telles règles, qui n’ont pas en elles-mêmes valeur 

constitutionnelle, soulève des questions quant à la portée et aux limites de la norme de référence constitutionnelle sur 

laquelle elle se fonde. On peut aussi penser qu’une telle démarche pourrait conduire à un élargissement du champ de cette 

référence, car le juge constitutionnel, comme dans les exemples ci-dessus évoqués )à propos de l’invocation des articles 

533 et 558 du C.O.C(, fait recours à des règles législatives pour décider de la constitutionnalité du projet de loi , objet du 

recours. Il adjoindrait ainsi ces règles législatives à l’ensemble des règles contraignantes pour le législateur. Ce point de vue 

semble défendable ; il est nécessaire toutefois, de souligner que le recours à ces règles de nature législative - comme dans 

les cas mentionnés - vise à garantir le respect par le législateur d’un principe constitutionnel, d’une règle constitutionnelle 

ou d’un objectif constitutionnel. La règle législative, telle que mentionnée dans les exemples précédents, ne constitue pas 

en elle-même la référence » constitutionnelle «, mais fournit au juge constitutionnel une démarche, lors de son examen de 

la constitutionnalité de la loi objet du recours « ; Mohamed Salah Ben Aissa ; op cit ; p 182.

243 - Décision 2003-468 DC - 03 avril 2003, op, cit.

244 - Affaire 138/79, 29 octobre 1980 «La consultation prévue par l’article 43, paragraphe 2, alinéa 3, comme par d’autres 

dispositions parallèles du traité, est le moyen qui permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif 

de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de l’équilibre institutionnel voulu par le traité. 

Elle est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d’un principe démocratique fondamental, selon lequel les 

peuples participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une assemblée représentative. La consultation régulière du 

Parlement dans les cas prévus par le traité constitue dès lors une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la 

nullité de l’acte concerné.»
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التشــريع عــّدة أوجــه وأبعــاد مترابطــة ومتكاملــة تتلخــص أساســا فــي الوضــوح245 والمقروئيــة وســهولة الفهــم 

ــاره عنصــرا مــن عناصــر االأمــان القانونــي246.  وســهولة التطبيــق باعتب

ــا  ــريعي فإنه ــوح التش ــرط الوض ــن ش ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــت الهيئ ــن أعمل ولئ

ــتوري  ــي الدس ــب القاض ــد حس ــريع يع ــوح التش ــرط وض ــال أن ش ــي والح ــه القانون ــان أساس ــن بي ــت ع أعرض

الفرنســي مــن بيــن االأهــداف ذات القيمــة الدســتورية التــي يتعيــن علــى المشــرع اســتبطانها247 ومراعاتهــا عنــد 

خيــرة يتوقــف علــى 
أ

ممارســة وظيفتــه التشــريعية بمــا يضمــن فعاليــة التشــريعات248 طالمــا وأن تنفيــذ هــذه اال

فهــم وإلمــام المخاطبيــن بهــا249. 

ولئــن أسســت الهيئــة بمناســبة مناقشــتها عــدم دســتورية االأحــكام المتعلقــة بإعفــاء عضــو أو عــدد مــن 

ــط أحــكام مشــتركة  ــق بضب ــون المتعل ــواردة بمشــروع القان ــات الدســتورية المســتقلة ال أعضــاء مجالــس الهيئ

245 - Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 ; » Considérant qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la 

compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’il doit, dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et 

règles de valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles 

chargées d’appliquer la loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution, et l’objectif 

de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution 

ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu›il 

revient au Conseil constitutionnel de procéder à l›interprétation des dispositions d›une loi qui lui est déférée dans la mesure où 

cette interprétation est nécessaire à l›appréciation de sa constitutionnalité ; qu›il appartient aux autorités administratives et 

juridictionnelles compétentes d›appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que le Conseil constitutionnel a pu être conduit 

à formuler pour en admettre la conformité à la Constitution «.

246 - CJCE, arrêt du 9 juill. 1981, Administration des douanes c/ Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme 

Garancini,»Le principe de sécurité juridique exige qu’une règlementation imposant des charges au contribuables soit 

claire et précise. »» Comment définir aujourd’hui la sécurité juridique  ? …... Elle peut être définie à partir du consensus 

doctrinal concernant son noyau dur ; la doctrine semble en effet unanime pour considérer que la sécurité juridique est « 

en somme tout à la fois : savoir et prévoir)9(. La prévisibilité s’entend ainsi tout d’abord comme celle des conséquences 

juridiques de leurs actes par les sujets de droit, et englobe alors les exigences de connaissance et de qualité formelle du 

droit. La prévisibilité est également celle du droit lui-même ; elle implique dans ce cas une certaine forme de stabilité 

des normes et de l’ordre juridiques….Le principe de clarté et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité apparaissent en 

définitive complémentaires. Leurs consécrations successives renforcent leur finalité commune : la sécurité juridique « ; 

Anne-Laure VALEMBOIS ; La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français ;cahiers du Conseil 

Constitutionnel ; n 17 ; mars 2005. 

247 - » Se placer sur le terrain de l’intelligibilité et de l’accessibilité du droit implique en conséquence d’envisager un point 

de vue externe, celui du destinataire qui déchiffre et interprète l’énoncé. Par conséquent, le législateur doit intérioriser ce 

point de vue afin de travestir le regard qu’il pose sur l’intelligibilité de son texte. En somme, l’intelligibilité est à apprécier au 

regard des capacités du destinataire et non de celles de l’autorité normative « ; Robin MedardInghilterra; Fragmentation et 

défragmentation du droit antidiscriminatoire ; Revue des droits de l’Homme ; 2009 ; n 15 ;p2. 

248 - » In fine, de cette intelligibilité dépend l’effectivité du droit car » seule la loi claire, simple, limpide, transparente, 

compréhensible de tous peut être respectée, devenir efficace et assurer ce que l’on peut attendre du droit « ; op cit ; p 2.

249 - « Elles sont les conditions mêmes de l›effectivité de la loi, dans la mesure où l›application de celle-ci est conditionnée par 

sa connaissance et sa compréhension par ses destinataires ». 
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بيــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة عــدم وضــوح النــص علــى ضــرورة مراعــاة واحتــرام مبــدأ مقروئيــة النــص 

القانونــي فإنهــا أسســت عــدم الوضــوح التشــريعي، فــي قرارهــا عــدد 07/2018 المتعلــق بالطعــن في دســتورية 

ــا  ــدأ وضــوح التشــريع وعرضي ــي كنتيجــة لمب ــان القانون ــدأ االأم ــى مب ــة لســنة 2019، عل ــون المالي مشــروع قان

ــر مباشــرة أسســت المبــدأ المذكــور علــى الدســتور معتبــرة »أّن الفصــل 36 علــى حالتــه ســيؤّدي  وبصــورة غي

إلــى صعوبــات فــي التطبيــق مــن شــأنها المســاس بمبــدأ االأمــان القانونــي ومقروئيــة النــص وبمــا قــد يــؤّدي إلــى 

النيــل مــن الحــق فــي المحافظــة علــى الســر المهنــي والضمانــات المكفولــة بالفصليــن 24 و49 مــن الدســتور«. 

ــة  ــر المكون ــد العناص ــوى أح ــون س ــدو أن يك ــن ال يع ــة القواني ــرار مقروئي ــى غ ــص عل ــوح الن ــال أن وض والح

ــد وتأصيــل فقــه  ــاب لتحدي ــي الــذي يعــد حســب جانــب مــن الفقــه250، فــي ظــل غي لمفهــوم االأمــان القانون

قضائــي فــي تونــس ومــن قبــل فقــه القضــاء المقــارن، االأداة االأبــرز لضمــان تطويــر وتجويــد الصياغــة القانونيــة 

والمنظومــة القواعديــة بصــورة أّعــم. 

ــوق . 2 ــى الحق ــة عل ــط الموظف ــى الضواب ــة عل ــة ومعمق ــة فعلي ــال رقاب ــن إعم ــراض ع ع االإ

ــية: ــات االأساس والحري

يعــد الفصــل 49 مــن الدســتور مــن أهــم الفصــول المضمنــة بالدســتور لتضمنــه لمــادة جامعــة تتعلــق 

ــط  ــة ببس ــاكل القضائي ــف الهي ــمح لمختل ــا يس ــات بم ــوق والحري ــى الحق ــدود عل ــع الح ــم ووض ــة تنظي بكيفي

رقابــة معمقــة علــى تلــك الضوابــط لضمــان تعايــش مختلــف الحقــوق المتنافــرة والمتباينــة وتحققهــا بالقــدر 

االأمثــل فــي دولــة ديمقراطيــة. وهــو مــا يطــرح علــى القاضــي الدســتوري، عنــد إعمالــه لمبــدأ التناســب، التثبــت 

ــر التثبــت مــن انتفــاء عــدم مالءمــة االأحــكام  مــن مــدى مالءمــة االأحــكام التشــريعية للدســتور أي فــي االأخي

ــة  ــر برقاب ــق االأم ــتورية وال يتعل ــادئ الدس ــكام والمب ــع االأح ــات م ــوق والحري ــى الحق ــط عل ــة لضواب المتضمن

علــى مــدى التطابــق مــع أحــكام الدســتور251 ضــرورة أن رقابــة المالءمــة تنصــب علــى ســلطة الجهــة المختصــة 

ــا يحصــر حــاالت  ــوق بم ــة الحق ــى بقي ــخ اتخاذهــا وآثارهــا عل ــا وتاري ــى موضوعه ــط بالنظــر إل لوضــع الضواب

250 - » La sécurité juridique peut être définie par la trilogie : clarté, stabilité et prévisibilité du droit. En effet, par-delà 

la multiplicité des notions qu’elle évoque, la sécurité juridique est » en somme tout à la fois : savoir et prévoir «)5(. La 

prévisibilité s’entend tout d’abord comme celle des conséquences juridiques de leurs actes par les sujets de droit, et englobe 

en fait les exigences de connaissance et de qualité formelle du droit. La prévisibilité est également celle du droit lui-même ; 

elle implique alors une certaine forme de stabilité des normes et de l’ordre juridiques « ; Anne-Laure CASSARD-VALEMBOIS ; 

l’exigence de sécurité juridique et l’ordre juridique français : » je t’aime, moi non plus… « In L’exigence de sécurité juridique 

et l’ordre juridique français ; les cahiers du Conseil Constitutionnel Français, hors- sére ; octobre 2020/2 ; Titre VII; n 5  p 1-2.

251 -  » Le contrôle de proportionnalité n’est pas un contrôle de constitutionnalité stricto sensu, c’est-à-dire un contrôle 

de la conformité ou de la compatibilité de la disposition législative concernée à ou avec la Constitution, mais un contrôle 

d’opportunité. Le contrôle d’opportunité est le pouvoir de s’assurer que les dispositions législatives sont appropriées en 

fonction de trois éléments : l’objectif poursuivi, le moment et la durée de la disposition et leurs effets sur les droits par 

ailleurs garantis. Le principe est que l’opportunité d’un acte relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour 

prendre l’acte, ce contrôle est donc interdit à moins que l’erreur d’appréciation ne soit manifeste « ; Slim Laghmani ; op 

cit ; p 128.
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التصريــح بعــدم الدســتورية فــي الحــاالت التــي تتســم بوجــود خطــأ بّيــن فــي تقديــر التناســب بيــن االإجــراء 

أو القيــد وموجبــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بمــا يســتدعي ذلــك، مــن القاضــي، فهمــا واســتبطانا للتناســب 

ومنهــج فــي التفكيــر.

وقــد ُطرحــت علــى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن العديــد مــن الطعــون الراميــة 

إلــى التصريــح بعــدم دســتورية بعــض االأحــكام المتضمنــة لقيــود علــى حقــوق وحريــات كمــا بــادرت الهيئــة 

تلقائيــا بإعمــال الفصــل 49 بمناســبة رقابتهــا علــى االأحــكام المتضمنــة قيــودا موظفــة علــى بعــض الحقــوق. غيــر 

إن إعمــال الهيئــة للفصــل 49 ومبــدأ التناســب المضمــن بــه كان محــدودا وغيــر منســجم مــع فلســفة الفصــل 

المذكــور بمــا يعكــس عــدم قــدرة الهيئــة علــى اســتبطان مبــدأ التناســب.

ــات  ــح لالنتخاب ــرط الترش ــم ش ــة الوقتيــة تتعلــق بتنظي ــى الهيئ ــت عل ــي عرض ــائل الت ــن أول المس فم

ــح  ــم المترش ــوب تقدي ــى وج ــي عل ــون االنتخاب ــن القان ــل 42 م ــب الفص ــص صل ــالل التنصي ــن خ ــية م الرئاس

ــك  ــى ذل ــذي ال ينــص عل ــار لتعارضــه مــع الفصــل 74 مــن الدســتور ال ــي يقــدر بعشــرة آالف دين لضمــان مال

ــن بخصــوص مخالفــة  ــى المطعــن المقــدم مــن الطاعني ــة فــي معــرض ردهــا عل ــرت الهيئ ــد اعتب الشــرط. وق

مشــروع القانــون االنتخابــي للصبغــة الحصريــة لشــروط الترشــح لالنتخابــات الرئاســية للفصــل 74 مــن الدســتور 

دالء المترشــح لهــذا المنصــب لضمــان مالــي بــأن »الطعــن  وعــدم تضمــن هــذا االأخيــر شــرطا يتعلــق بوجــوب االإ

بعــدم دســتورية أحــكام الفصــل 74 مــن الدســتور بحّجــة أنــه أضــاف قيــدا للترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة 

ــح  ــق الترش ــأن ح ــي ب ــذي يقض ــتور ال ــن الدس ــل 34 م ــكام الفص ــى أح ــودة إل ــدون الع ــه ب ــتقيم تحليل ال يس

واالنتخــاب واالقتــراع يضبــط بالقانــون، وحيــث أن القيــود الــواردة علــى هــذا الحــق وعلــى الحقــوق االأساســية 

ــات مقيــدة هــي االأخــرى بأحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور والــذي  ــاب الحقــوق والحري التــي ضبطــت فــي ب

اشــترط فــي الضوابــط أال تنــال مــن جوهــر الحــق وأن تتناســب مــع ضــرورة تحديــده، بغايــة حمايــة النظــام 

العــام بشــتى أوجهــه« معتبــرة أن شــرط الضمــان المالــي »ال يعطــل الحــق فــي الترشــح لرئاســة الجمهوريــة إذ 

يبقــى مبلغــا معقــوال وضامنــا لجديــة الترشــح وهــو بذلــك ال يخــرق مبــدأ التناســب وليــس مــن شــأنه أن ينــال 

مــن جوهــر الحــق كمــا اقتضــى ذلــك الفصــل 49 مــن الدســتور«252.

وحيــث بصــرف النظــر عــن الخطــإ المــادي المتســرب للقــرار المذكــور بخصوص تحديــد الفصــل المطعون 

ــه الفصــل 42 مــن القانــون االنتخابــي وليــس الفصــل 74 مــن الدســتور فــإن  فــي عــدم دســتوريته بمــا صواب

التعليــل علــى النحــو المشــار إليــه أعــاله يعكــس قــراءة محرّفــة الأحــكام الدســتور ضــرورة أن تأكيــد المؤســس 

صلــب الفصــل 34 مــن الدســتور علــى أن ضبــط شــروط ممارســة حــق االنتخــاب والترشــح يتــم بموجــب قانــون 

ــن قــراءة الفصــل المذكــور بالتــوازي  ال يفضــي إلــى اســتئثار المشــرع بتنظيــم حــق الترشــح ضــرورة أنــه يتعّي

ــات الرئاســية والمتضمــن  ــط شــروط الترشــح لالنتخاب ــق بضب وبالتناغــم مــع الفصــل 74 مــن الدســتور المتعل

252 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2014/4 بتاريخ 14 ماي 2014.
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ــي ال  ــة والت ــا الحصري ــد صبغته ــا يفي ــب بم ــك المنص ــح لذل ــي المترش ــا ف ــب توفره ــروط المتوج ــدادا للش تع

يســوغ للمشــرع التوســع فيهــا فــي ظــل غيــاب تأهيــل دســتوري للمشــرع بخصــوص تنظيــم هــذا الصنــف مــن 

الترشــحات فضــال عــن أن التعليــل علــى النحــو المذكــور يعــد مقتضبــا ويحــول دون التثبــت مــن كيفيــة إعمــال 

الهيئــة لمبــدأ التناســب المنصــوص عليــه بالفصــل 49 مــن الدســتور بمــا يجعــل النتيجــة التــي خلصــت إليهــا 

الهيئــة فاقــدة لدعامــة قانونيــة ســليمة. 

غنــي عــن البيــان، التأكيــد علــى أن التناســب يقــوم علــى عالقــة ثالثيــة االأبعــاد تتمثــل فــي هــدف ذي قيمة 

دســتورية مزمــع حمايتــه وقيــد أو إجــراء موظــف علــى حــق مكفــول بالدســتور مــن أجــل تحقيــق ذلــك الهــدف 

بمــا يســمح بتقديــر مــدى قــدرة القيــد علــى تحقيــق الهــدف علــى أن يقتصــر اختيــار الحــّد فــي المســتوى االأدنــى 

مــن التقييــد ودون أن تتجــاوز آثــاره النتائــج المرجــوة مــن توظيفــه. 

ــن  ــتها للطع ــبة مناقش ــت، بمناس ــن أعرض ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــر أن الهيئ غي

بخصــوص إضافــة القانــون االنتخابــي شــرطا جديــدا موظفــا علــى الحــق فــي الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهورية 

ــه مــن وراء إقــرار القيــد والــذي يجــب أن ينصهــر  ــان الهــدف المزمــع حمايت ــي، عــن بي يتعلــق بالضمــان المال

وجوبــا فــي إحــدى االأهــداف المحــددة علــى وجــه الحصــر ضمــن الفصــل 49 والمتعلقــة ســواء بتحقيــق االأمــن 

العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة العامــة أو حقــوق الغيــر كمــا أعرضــت عــن إجــراء اختبــار المالءمــة وبيــان 

ــف  ــم تعري ــا ودون تقدي ــع حمايته ــتورية المزم ــة الدس ــدف والقيم ــق اله ــى تحقي ــد عل ــذا القي ــدرة ه ــدى ق م

لمفهــوم جوهــر الحــق فضــال عــن أن قاعــدة التــدرج والتظافــر التــي تســم الشــروط الــواردة بالفصــل 49 مــن 

الدســتور تفضــي إلــى اســتخالص النتيجــة التــي مفادهــا أن عــدم اســتيفاء أحــد الشــروط يغنــي عــن المــرور 

للتثبــت مــن توفــر بقيــة الشــروط بمــا يكــون معــه عــدم اســتيفاء القيــد، فــي صــورة الحــال، للشــرط المتعلــق 

ــن  ــراء م ــك االإج ــل ذل ــدم ني ــن ع ــت م ــن التثب ــة ع ــي بداه ــه يغن ــع حمايت ــدف المزم ــع اله ــد م ــب القي بتناس

ــن  ــر التناســب بي ــرار بتوف ق ــر االإ ــة لشــرط جوهــر الحــق إث ــال الهيئ ــا يكــون معــه إعم جوهــر حــق الترشــح بم

القيــد وموجبــه مــن قبيــل التزيــد ويعكــس عــدم إلمــام وإســتبطان الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

قــرار بتناســب القيــد مــع الهــدف المزمــع  القوانيــن لمبــدأ التناســب وشــروط إعمــال رقابــة التناســب ضــرورة أن االإ

حمايتــه يفتــرض بداهــة عــدم نيــل القيــد المنتقــد مــن جوهــر الحــق المتمثــل فــي الحــق للترشــح للمناصــب 

العموميــة. وترتيبــا علــى ذلــك فــإن التطبيــق غيــر الســليم لالأحــكام الفصــل 49 وغيــاب الدقــة فــي تطبيــق مبــدأ 

التناســب حــال دون تقديــر والتأكــد مــن مــدى مطابقــة أحــكام الفصــل 42 مــن القانــون االنتخابــي مــع الدســتور.

وقــد دأبــت الهيئــة علــى اعتمــاد نفــس الطريقــة فــي تعليــل قراراتهــا علــى غــرار قرارهــا 8/2014 المــؤرخ 

22 ديســمبر 2014 والمتعلــق بقانــون الماليــة دون بيــان مضمــون جوهــر حــق الملكيــة ودون مناقشــة مــا دفــع 

بــه رئيــس مجلــس النــواب مــن أن القيــد الموظــف علــى حــق الملكيــة تــم إقــراره لضمــان حســن ســير المرافــق 

العموميــة والحــال أن المبــدأ المذكــور ال يكتســي صبغــة دســتورية.
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ــرة  ــى أن هــذه االأخي ــن إل ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــرار الهيئ ــن توحــي صياغــة ق ولئ

تعمــد إلــى إجــراء اختبــار التناســب كلمــا تعلــق االأمــر بالتثبــت مــن مــدى دســتورية االأحــكام المطعــون فيهــا 

والمتضمنــة لقيــود موظفــة علــى حقــوق أساســية فــإن الرقابــة التــي تجريهــا فعليــا الهيئــة ال ترتقــي إلــى اختبــار 

ــا  ــب أحدهم ــى تغلي ــص إل ــن دســتوريين لتخل ــن مبدئي ــة بي ــام بالموازن ــي القي ــا ف ــل تقتصــر أحيان التناســب ب

ــى ضمــان  ــي تهــدف إل ــي كرســها الفصــل 49 مــن الدســتور الت ــى االآخــر بمــا يتعــارض وفكــرة التناســب الت عل

حمايــة ناجعــة وفعالــة للحقــوق والحريــات االأساســية وضمــان تعايشــها وتحققهــا علــى الوجــه االأمثــل فــي دولــة 

ديمقراطيــة ومدنيــة.

ــط أحــكام  ــق بضب ــون المتعل ــة ضــد القان ــي الطعــون الموجه ــا ف ــة بمناســبة نظره ــدت الهيئ ــد عم فق

ــس  ــة أو مجل ــس الهيئ ــاء مجموعــة مــن أعضــاء مجل ــات الدســتورية بخصــوص إجــراء إعف ــن الهيئ مشــتركة بي

الهيئــة برمتــه مــن قبــل مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلــي أعضائــه وذلــك بنــاء علــى طلــب ثلــث أعضــاء المجلــس 

النيابــي إلــى إجــراء موازنــة بيــن مبدئــي المســاءلة واســتقاللية الهيئــات الدســتورية المســتقلة معتبــرة، بطريقــة 

ــاء  عف ــب االإ ــادرة بطل ــد، للمب ــي آن واح ــعب ف ــواب الش ــس ن ــكار مجل ــة، أن احت ــر صريح ــرة وغي ــر مباش غي

ولصالحيــة المصادقــة علــى تلــك المبــادرة يخــل بالتناســب بيــن مبدئــي المســاءلة واســتقاللية الهيئــات 

الدســتورية المســتقلة. حيــث اعتبــرت الهيئــة فــي قرارهــا عــدد9/2017 بتاريــخ 23 نوفمبــر 2017 يتعلــق بالطعــن 

فــي دســتورية مشــروع القانــون االأساســي عــدد 30/2016 المتعلــق باالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية 

ــروع  ــن مش ــل 24 م ــكام الفص ــى أح ــى معن ــعب عل ــواب الش ــس ن ــام مجل ــة أم ــاءلة الهيئ ــتقلة أن »مس المس

القانــون المعــروض والتــي مــن الممكــن أن تنطلــق بمبــادرة مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب فإنّــه ال يمكــن 

أن تــؤدي بأيــة حــال إلــى النيــل مــن النصــاب القانونــي المســتوجب لمواصلــة الهيئــة مهامهــا الدســتورية، االأمــر 

ــات الدســتورية مــن  ــن اســتقاللية الهيئ ــدأ التناســب بي ــق ومب ــرة للفصــل 33 تتطاب ــم صياغــة مغاي ــذي يّحت ال

جهــة ومســاءلتها مــن جهــة أخــرى المنصــوص عليــه بالفصــل 125 مــن الدســتور وتتفــادى الخلــط بيــن إجــراءات 

المســاءلة الفرديــة الأعضــاء المجلــس وإجــراءات مســاءلة الهيئــة ذاتهــا. وحيــث تأسيســا علــى مــا ســبق بيانــه فــإن 

الفصــل 33 فــي صيغتــه المعدلــة ال يتــالءم ومبــدأ اســتقاللية الهيئــات الدســتورية المنصــوص عليــه بالفصــل 

125 مــن الدســتور االأمــر الــذي يّتجــه معــه الّتصريــح بعــدم دســتوريته كالّتصريــح بعــدم دســتورية الفقــرة 

االأخيــرة مــن الفصــل11 والفقــرة االأخيــرة مــن الفصــل 24 مــن المشــروع فــي صيغتهمــا المعّدلــة«.

ــة دســتورية مشــاريع  ــة لمراقب ــة الوقتي ــل الهيئ ــة المعتمــدة مــن قب ــر أن هــذه الطريقــة فــي المقارب غي

القوانيــن لمبــدأ التناســب ال يســوغ اعتبارهــا مــن قبيــل اختبــار التناســب القائــم علــى تقديــر التناســب الــذي 

يقــوم علــى التثبــت وتقديــر العالقــة بيــن ثالثــة عناصــر )االإجــراء/ الهــدف المزمــع حمايتــه/ الحــق المســتهدف 

بقــاء علــى حــق  بالقيــد( بمــا يضمــن تعايــش الحقــوق المتنافــرة والمتنافســة وليــس إلــى إلغــاء حــق مقابــل االإ

ــرض  ــد بف ــا والتقي ــر تدخله ــة تبري ــلطة المتدخل ــى الس ــرض عل ــب يف ــدأ التناس ــال مب ــا أن إعم ــه كم ــس ل مناف

قيــود فــي الحــدود الدنيــا الممكنــة مــن خــالل اختيارهــا للقيــد الــذي يمثــل اقــل وطــأة علــى الحــق المســتهدف 

بذلــك القيــد. فــي حيــن أن المقاربــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بإجــراء موازنــة بيــن المســاءلة واالســتقاللية ال 
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يمكــن أن تفضــي إال بقبــول نفــي مبــدأ )المســاءلة( لضمــان بقــاء الطــرف الثانــي ) مبــدأ ثانــي: فــي صــورة الحــال 

اســتقاللية الهيئــات الدســتورية( وهــو مــا خلصــت إليــه الهيئــة بصــورة ضمنيــة بأنــه فــي ختــام تحليلهــا فإنــه ال 

يجــوز للمجلــس التشــريعي مســاءلة الهيئــة فــي غيــاب إثــارة تلــك المســألة مــن قبــل مجلــس الهيئــة الدســتورية 

ــة  ــد بااللتزامــات المحمول ــة عــن مهامهــا وأعرضــت عــن التقي ــى وإن حــادت الهيئ ــاء حت عف ــة بإجــراء االإ المعني

فــالت مــن المحاســبة وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ المســاءلة ويقصــر دور  عليهــا بمــا قــد يفضــي إلــى حــاالت االإ

ثــارة المقدمــة مــن مجلــس الهيئــة أو رفضهــا دون إمكانيــة إثــارة  المجلــس التشــريعي فــي المصادقــة علــى االإ

عفــاء وهــو مــا يتعــارض مــع فلســفة الدســتور بخصــوص حمايــة الحقــوق والحريــات االأساســية 253. إجــراءات االإ

لــذا، فــإن عــدم اســتبطان الهيئــة لمبــدأ التناســب والمنطــق فــي التفكيــر الــذي يقــوم عليــه حــال دون 

بســط رقابــة معمقــة علــى القيــود الموظفــة علــى الحقــوق والحريــات االأساســية وحــال دون تأطيــر ناجــع وفعــال 

للعمــل التشــريعي بمناســبة تنزيــل أحــكام الدســتور والحــال أن القاضــي الدســتوري يعــد أولــى المخاطبيــن 

بأحــكام الفصــل 49 وإســناده مهمــة رئيســة ومركزيــة فــي تكريــس مقاربــة جديــدة للحقــوق والحريــات. غيــر أن 

ــة محتشــمة علــى دســتورية االأحــكام المتضمنــة لضوابــط موظفــة علــى  تحفــظ الهيئــة لــم يقتصــر علــى رقاب

الحقــوق والحريــات بــل إمتــد إلــى إعراضهــا عــن إثــارة مطاعــن تتعلــق بعــدم دســتورية عــدد مــن االأحــكام مــن 

مشــاريع القوانيــن المعروضــة عليهــا واقتصارهــا علــى مناقشــة والــرد علــى مــا تمــت إثارتــه مــن مطاعــن مــن قبــل 

القائــم بالطعــن. 

تقيد التعهد بما تّمت إثارته صلب عريضة الطعن:. 3

اقتضــى الفصــل 19 مــن قانــون الهيئــة الوقتيــة أنــه »ترفــع الطعــون ضــد مشــاريع القوانيــن المصــادق 

عليهــا بعريضــة كتابيــة تــودع لــدى كتابــة الهيئــة مقابــل وصــل وتكــون وجوبــا معللــة وممضــاة مــن قبــل مــن 

يرفعهــا، وتعفــى مــن كل معاليــم ورســوم«. 

ــل  ــه بخصــوص تأوي ــة القاضــي المتعهــد ب ــزاع تحــدد صالحي ــى أن طبيعــة الن ــد عل ومــن المهــم التأكي

العريضــة وإثــارة المســائل التــي يتــم التمســك بهــا مــن قبــل أطــراف الدعــوى أو التقيــد بالطلبــات بعريضــة 

الطعــن مــن عدمــه.

253 -  » Il n’y a pas eu établissement d’un rapport, mais suppression pure et simple de l’un des termes du rapport : la 

responsabilité. En pratique, la Décision signifie que les membres des Conseils des ICI sont irrévocables par l’ARP, en effet, 

si l’on supprime la question de confiance, l’ARP ne peut intervenir, que sur la base de l’article 11 soit pour confirmer une 

révocation d’un membre proposée par deux tiers des membres de l’Instance soit pour maintenir le membre malgré cette 

proposition. Dans le premier cas, elle ne fait que ratifier la révocation, dans le second elle refuse la révocation. Cette 

décision établit à notre sens une irresponsabilité des Instances devant l’ARP, alors que L’IPCCPL concède que » les Instances 

sont redevables devant l’ARP en vertu du dernier paragraphe de l’article 125 de la Constitution «. Cela est pour, le moins, 

contestable « ; Slim Laghmani ; op cit ; p 129-130.
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ــا يؤهــل القاضــي  ــع الموضوعــي بم ــات الدســتورية تتســم بالطاب ــه أن النزاع ــن المســتقر علي ــث م وحي

ــون بالطعــن  ــا القائم ــم يتمســك به ــارة مســائل ل ــة إث ــوى وإمكاني ــاط الدع ــد من ــزاع بتحدي ــذا الن ــد به المتعه

ــة  ــة المنظوم ــة الدســتور وتنقي ــان علوي ــى ضم ــي الحــرص عل ــن ف ــة القاضــي الدســتوري تكم ضــرورة أن مهم

القانونيــة مــن االأحــكام المخالفــة للدســتور وهــو مــا يحــول دون حصــر مجــال نظــر القاضــي الدســتوري فــي 

حــدود مــا تمــت إثارتــه والتمســك بــه صلــب عريضــة الطعــن التــي ال تعــدو أن تكــون ســوى إشــارات وإحــاالت 

بخصــوص مواطــن عــدم الدســتورية التــي يســوغ لــه تصويبهــا وتحويرهــا254 وأن نطــاق ومجــال تعهــد القاضــي 

الدســتوري ال يتحــدد بمضمــون عريضــة الطعــن والمطاعــن المثــارة مــن قبــل القائــم بالطعــن ضــرورة أن يســوغ 

لــه إثــارة والتمســك بمطعــن للتصريــح بعــدم دســتورية بعــض أحــكام القانــون موضــوع الطعــن أو التصريــح 

بمطابقتــه الأحــكام الدســتور255.

ــد  ــن تقي ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــرارات الهيئ ــف ق ــى مختل ــن االطــالع عل ــرز م ويب

ــة  ــدة أو بســطها لرقاب ــارة مــن قبــل الطاعنيــن دون توليهــا إثارتهــا لمطاعــن جدي ــرة بالمطاعــن المث هــذه االأخي

علــى أحــكام لــم تــرد بعريضــة الطعــن بمــا يتعــارض والصبغــة الموضوعيــة للنزاعــات الدســتورية علــى النحــو 

المبيــن أعــاله وبمــا حــال دون إثــارة الهيئــة لمســائل قانونيــة تكتســي أهميــة والحســم فيهــا والحــال أن الطعــن 

بعــدم الدســتورية يكتســي صبغــة موضوعيــة بمــا يســتدعي مــن القاضــي المتعهــد إثــارة المســائل التــي تطــرح 

مســألة تطابــق أحــكام مشــاريع القوانيــن المعروضــة مــع الدســتور العتبــار أن هــذا الصنــف مــن الرقابــة يعــد 

عمــال نظريــة المســائل الجوهريــة التــي تتيــح للمحكمــة المتعهــدة الحــق فــي إثــارة مســائل  المجــال المالئــم الإ

ــرح  ــي تط ــائل الت ــتوري للمس ــي الدس ــي للقاض ــد التلقائ ــة التعه ــي أهمي ــة256. وتكتس ــة جوهري ــي صبغ تكتس

254 -  » Ainsi, en contentieux de constitutionnalité, le caractère objectif des divers types de recours entraines des 

conséquences sur la détermination de la matière litigieuse. D’ordre public par nature, le contentieux de constitutionnalité 

autorise le juge à soulever d’office les conclusions et moyens écartés ou négligés par les parties. Le juge a toute latitude 

pour redéfinir l’objet et la cause d’une demande. Il ne s’estime pas lié par les termes de la requête, qu’elle émane d’un simple 

particulier, d’un organe institutionnel ou d’un juge a quo. Les juridictions ne peuvent se laisser détourner de leur mission 

par les parties, dont les conclusions ne sauraient limiter l’office du juge constitutionnel. Les termes de la saisine sont pour ce 

dernier de simples indications qu’il n’hésite pas à corriger, voire à transformer lorsqu’il le juge utile. En remodelant un litige 

particulier, le juge constitutionnel le fait servir à des fins d’intérêt général « ; Thierry SANTOLINI ; Les parties dans le procès 

constitutionnel en droit comparé ; Cahiers du Conseil Constitutionnel ; n 25 - JUILLET 2008.

255 - » Mais, en tout état de cause, la motivation de la saisine ne circonscrit pas l’étendue du contrôle, soit que le conseil 

constitutionnel soulève d’office un moyen pour censurer la disposition contestée, soit que le déclarant conforme. L’autorité 

de sa décision ne soit pas liée aux griefs invoqués dans la saisine « ; Julie Benetti ; op cit ; p 95.

256 - » De surcroit, la théorie des moyens d’ordre public trouve une application particulièrement étendue en contentieux 

de constitutionnalité. On sait, depuis Kelsen, que l’inconstitutionnalité matérielle peut s’analyser en une inconstitutionnalité 

formelle, c’est-à-dire que l’adoption d’une loi inconstitutionnelle relève, en fait, du pouvoir constituant. Partant toute 

question de constitutionnalité peut se réduire à un problème de compétence. Or, » une contestation dans laquelle une 

question de compétence est posée dépasse )…( le dans lequel les requérants ont placé l’action en justice «. L’incompétence 

est le moyen d’ordre public par excellence, celui dont l’usage est le plus fréquent parmi l’ensemble des juridictions « ; 

Thierry SANTOLINI ; op cit.
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تســاؤال بخصــوص تطابقهــا مــع أحــكام الدســتور أهميــة بالغــة خاصــة مــع الفتــرة االأولــى مــن تنزيــل أحــكام 

الدســتور نظــرا إلــى الحاجــة إلــى تأطيــر المســار التشــريعي برمتــه انطالقــا مــن تقديــم المبــادرة مــرورا بعرضهــا 

ومناقشــتها صلــب اللجــان بمجلــس نــواب الشــعب وصــوال إلــى المصادقــة عليهــا بالجلســة العامــة.

غيــر أن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لــم تقتصــر علــى التقيــد بالمطاعــن المثــارة 

مــن قبــل القائــم بالطعــن بــل تعــرض فــي بعــض الحــاالت عــن مناقشــة مختلــف المطاعــن المضمنــة بعريضــة 

الطعــن مــن خــالل اعتمــاد تقنيــة االقتصــاد فــي المطاعــن. 

اعتماد تقنية االقتصاد في المطاعن:. 4

داري عنــد بتــه فــي النــزاع تتمثــل فــي اقتصــاره  يمثــل االقتصــاد فــي المطاعــن تقنيــة يعتمدهــا القاضــي االإ

ــا وحاســما للفصــل فــي  ــره جّدي ــذي يعتب ــارة، وال ــة المطاعــن المث ــى مطعــن مــن جمل ــرد عل ــى مناقشــة وال عل

داريــة.  المنازعــة والحكــم بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه وهــو يعكــس سياســة قضائيــة فــي معالجــة النزاعــات االإ

ــف  ــة موقــف القاضــي بخصــوص مختل ــي معالجــة النزاعــات تحــول دون معرف ــة ف ــت هــذه الطريق ــن كان ولئ

ــإن  ــاس ف ــك االأس ــى ذل دارة عل ــرف االإ ــالمة تص ــد س ــه وتحدي ــون في ــرار المطع ــى الق ــوبة إل ــالالت المنس االإخ

ــي مــن وجــوب مناقشــتها مجــددا  ــد مــن المســائل مــن شــأنه أن يغن اســتقرار فقــه القضــاء بخصــوص العدي

قتصــار علــى المســائل الجوهريــة والمطاعــن الجديــة دون ســواها.  بمناســبة كل نــزاع وبمــا يســمح باالإ

ــة  ــه قضائي ــة الفق ــذه السياس ــن به ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــت الهيئ ــد استأنس وق

ــي  ــى االقتصــاد ف ــا إل ــة أمامه ــن الطعــون المرفوع ــدد م ــي ع ــت ف داري وتول ــل القاضــي االإ ــن قب ــدة م المعتم

المطاعــن فــي غيــاب فقــه قضــاء فــي خصــوص المســائل المعروضــة عليهــا والتــي أحجمــت عــن الــرد عليهــا. 

فقـد أعرضـت الهيئـة الوقتيـة، فـي قرارهـا عـدد 2/2016 المـؤرخ فـي 24 مـاي 2016 والمتعلـق بمشـروع 

قانـون البنـوك والمؤسسـات الماليـة عـن مناقشـة عدد مـن المطاعن بمـا في ذلـك المتعلقة منهـا بمخالفة أحكام 

مشـروع القانـون الأحـكام الفصـل 2 من الدسـتور بخصوص مدنية الدولة لتضّمن مشـروع القانـون قواعد جديدة 

سـالمي مقتصرة فـي تصريحها  فـي المجـال البنكـي تتنافـى مـع القانـون الوضعـي وتحتكـم إلى مـا جاء بالفقـه االإ

بعـدم دسـتورية المشـروع المذكـور علـى مخالفـة مجلـس النـواب لالأحـكام المتعلقـة بإجـراءات وآجـال إحالـة 

المشـروع علـى الجلسـة العامـة والتـي تكتسـي صبغـة جوهريـة لتعلقهـا بالنظـام العـام الدسـتوري. والحال أن 

مفهـوم النظـام العـام الدسـتوري، ولئـن كان يتسـم بالغمـوض وعدم الدقة، فإنـه يقوم على فكـرة علوية عدد 

مـن أحـكام الدسـتور الضروريـة لضمـان التناغـم واسـتدامة البنيـة الدسـتورية257 بما يحـول مبدئيـا دون إمكانية 

257 - » Les règles qui concernent l’ordre public constitutionnel sont des règles constitutionnelles ayant une valeur et une 

suprématie exceptionnelles qui semblent nécessaires à la cohérence et à la durabilité de la structure constitutionnelle « ;Mootez 

Gargouri ; L’ordre public dans la jurisprudence de l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois ; 

In Actes des Journées Abdelfettah Amor ; 25-26 janvier 2018 ; consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL «; ATDC ; p 14.
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اسـتعمال مفهـوم النظـام الدسـتوري بخصـوص المطعـن المتعلـق بمخالفـة المجلـس النيابـي الأحـكام نظامـه 

الداخلـي المتعلقـة بإجـراءات مناقشـة والمصادقـة علـى مشـاريع القوانيـن لعـدم اكتسـابه هـذا االأخيـر مرتبـة 

دسـتورية بمـا يحـول تبعـا لذلـك دون اعتمـاد النظـام الداخلـي لمجلـس نـواب الشـعب فـي حـد ذاتـه كقاعـدة 

مرجعيـة لتقديـر والبـت فـي دسـتورية مشـروع قانـون وهـو ذات الموقف الـذي خلص إليـه المجلس الدسـتوري 

الفرنسـي258.

ــك، فــإن اعتمــاد مفهــوم النظــام العــام الدســتوري يســتدعي مــن القاضــي التدخــل  ــى ذل وعــالوة عل

ــا  ــا259 وبم ــراف به ــك االأط ــا وتمس ــاب إثارته ــي غي ــى ف ــتوري حت ــام الدس ــام الع ــات للنظ ــي الخروق ــت ف والب

يســمح بتوســيع مجــال ونطــاق رقابــة القاضــي الدســتوري بصــورة عامــة وبمناســبة بســطه لرقابــة قبليــة علــى 

ــه، بصــورة أخــص.  ــرام الدســتور وحمايت ــن لفــرض احت مشــاريع القواني

ــى مفهــوم النظــام العــام  ــن عل ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــاد الهيئ ــإن اعتم ــذا، ف ل

ــا  ــزاع إثارته ــح للقاضــي المتعهــد بالن ــي تتي ــة والت الدســتوري وإكســاب عــدد مــن المســائل الصبغــة الجوهري

تلقائيــا تتعــارض مــع نظريــة االقتصــاد فــي المطاعــن وإعراضهــا عــن الخــوض فــي مختلــف المطاعــن المثــارة 

مــن قبــل القائميــن بالطعــن فضــال عــن تعــارض ذلــك الموقــف مــع فلســفة وشــروط إعمــال نظريــة االقتصــاد 

ــى إعمالهــا260. داري عل ــي دأب القاضــي االإ فــي المطاعــن الت

ــن  ــون ضم ــا الطاعن ــي أورده ــات الت ــف الدفوع ــي مناقشــتها لمختل ــة ف ــك التقني ــة تل ــت الهيئ ــا أعمل كم

ــن 64 و65  ــة لســنة 2016 الأحــكام الفصلي ــون المالي ــق بمخالفــة الفصــل 64 مــن مشــروع قان المطعــن المتعل

مــن الدســتور لتضمنــه أحكامــا تتعلــق بإعفــاء مخالفــات صــرف لهــا مســاس بمســائل تتعلــق بالعدالــة االنتقاليــة 

والتــي تــم تنظيمهــا بموجــب قانــون أساســي. وقــد اقتصــرت الهيئــة علــى االكتفــاء بقبــول المطعــن والتصريــح 

258 - » Considérant que l’article 25 de la loi résulté d›un amendement déposé devant l›assemblée nationale, qu’il appartient 

donc en application de l’article 98, alinéa 5 du règlement de l’assemblée nationale, aux députés qui auraient estimé que cet 

article additionnel n›entrait pas dans le cadre du projet de loi, de demander que l’assemblée se prononce sur la recevabilité 

avant la discussion, qu’une telle procédure n›ayant pas été mise en œuvre, le conseil constitutionnel ne saurait être saisi de 

la conformité de l’article 25 de la loi aux dispositions du règlement de l’assemblée nationale, lequel, n’a pas, en lui-même, 

valeur constitutionnelle « ; DCC n ° 78-97 DC du 27 juillet 1978.

259 - » Les violations constitutionnelles de l›ordre public sont des violations que le juge constitutionnel soulève de sa 

propre initiative, sans besoin qu’un recours soit présenté ou que l’inconstitutionnalité en soit alléguée par les parties au 

litige. Cela permet une protection exceptionnelle des règles de l›ordre public constitutionnel qui, telles que définies ou 

proposées précédemment, sont fondamentales dans le système constitutionnel de l›État « ; Mootez Gargouri ; L’ordre public 

dans la jurisprudence de l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois ; In Actes des Journées 

Abdelfettah Amor ; 25-26 janvier 2018 ; consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL «; ATDC ; p 19.

260 - »La notion d’ordre public constitutionnel est incompatible avec l’application de cette théorie )la théorie de l’économie 

des moyens(. Par conséquent, la position de l’Instance semble étrange à cet égard, d’autant plus que le juge a soulevé la 

question de l’ordre public et l’a même liée au fondement de l’action législative « ; A. Hammami Marrakchi, Commentaire 

de la décision de l’Instance de contrôle constitutionnalité des projets de lois n° 02/2016, du 24 mai 2016. Annuaire de la 

jurisprudence tunisienne, p. 9-31, p. 30.
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بعــدم دســتورية تلــك االأحــكام اســتنادا إلــى عــدم احتــرام المشــروع المعــروض لمبــدأ تــوازي الصيغ واالأشــكال 

ومــا يقتضيــه ذلــك مــن تنظيــم تلــك المســائل بموجــب قانــون أساســي وليــس بموجــب قانــون عــادي261 وهــو 

ذات التمشــي المعتمــد فــي مناقشــة الدفوعــات التــي أوردهــا الطاعنــون بخصــوص مخالفــة الفصــل 85 مــن 

ذات المشــروع.

لــذا، فــإن إعمــال الهيئــة الوقتيــة لتقنيــة االقتصــاد فــي المطاعــن عنــد تعليلهــا لقراراتهــا تتعــارض 

مــع الصبغــة الموضوعيــة التــي يتســم بهــا النــزاع الدســتوري والــذي يجعــل مــن مختلــف الطعــون متســمة 

ــل يســوغ للمحكمــة المتعهــدة  ــارة الطاعــن ب ــى إث ــي ال يقتصــر التعهــد بهــا عل ــة والت بالصبغــة الجوهري

ــث262  ــتوري حدي ــاء دس ــه قض ــيس لفق ــول دون تأس ــا تح ــن أنه ــال ع ــا فض ــا تلقائي ــا وإثارته ــك به التمس

ــوص  ــتقر بخص ــاء مس ــه قض ــود فق ــررا بوج ــة كان مب ــذه التقني داري له ــي االإ ــق القاض ــى أن تطبي ــة إل ضاف باالإ

عــدد مــن المســائل بمــا يغنيــه عــن مناقشــة جميــع الطعــون المثــارة واالقتصــار علــى مــا هــو جــدي منهــا وهــي 

ليســت صــورة الحــال بالنســبة إلــى الهيئــة الوقتيــة، فــي ظــل غيــاب فقــه قضــاء دســتوري مســتقر، مــا يجعلهــا 

ــف المســائل  ــت والحســم فــي مختل ــى الب ــس، إل ــة معالجــة الطعــون الدســتورية فــي تون مدعــوة، فــي بداي

المثــارة أمامهــا وتأطيــر وتوجيــه عمليــة صياغــة وإنتــاج النصــوص التشــريعية وتنقيتهــا مــن مختلــف الشــوائب 

ــا  ــد الدني ــرام القواع ــدى احت ــة م ــى مراقب ــي تنصــب حصــرا عل ــن الت ــى القواني ــة عل ــة القبلي خاصــة وأن الرقاب

للقواعــد التــي تعلوهــا مرتبــة بصــرف النظــر عــن االعتبــارات الواقعيــة بمــا ال يســاعد علــى توفيــر تحليــل ضــاف 

وتعليــل مســتفيض للقــرارات واالأحــكام بخصــوص المســائل موضــوع الرقابــة. 

فالرقابــة المتحفظــة للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لــم تتوقــف عنــد إحجــام هــذه 

االأخيــرة عــن اســتخالص النتيجــة مــن الصبغــة الموضوعيــة للطعــن بعــدم الدســتورية أو إحجامهــا عــن مناقشــة 

مختلــف الطعــون المثــارة مــن خــالل اعتمادهــا لتقنيــة االقتصــاد فــي المطاعــن بــل امتــدت إلــى إعراضهــا، فــي 

بعــض الحــاالت، عــن البــت فــي الطعــون المرفوعــة أمامهــا بعــدم الدســتورية بمــا اعتبــره جانــب مــن الفقــه 

مــن قبيــل نكــران العدالــة.

ساســي للعدالــة 
أ

261 - »حيــث إن ورود الفصــل 64 بمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2016 بصيغــة مطلقــة تجعلــه مســتوعبا لمنــاط القانــون اال

االنتقاليــة المذكــور آنفــا باعتبــار أن مخالفــات الصــرف موضــوع العفــو المنصــوص عليــه بهــذا الفصــل يــرد أن تتصــل بمكاســب يمكــن أن يتأتــى 

مصدرهــا مــن انتهــاكات تتعلــق بالفســاد المالــي واالعتــداء علــى المــال العــام وتدخــل بالتالــي تحــت طائلــة أحــكام القانــون االأساســي الســالف 

الذكــر وخاصــة الفصــل 45 منــه والــذي ال يســتقيم تعديلــه بقانــون الماليــة لكونــه قانونــا عاديــا احترامــا لمبــدأ تــوازي الشــكليات الواجــب 

مراعاتــه بمناســبة تعديــل القوانيــن عنــد االقتضــاء حســب داللــة الفصــل 64 مــن الدســتور ممــا يتجــه معــه قبــول هــذا الفــرع مــن المطعــن 

لمخالفتــه للدســتور مــن هــذه الناحيــة وذلــك بغــض النظــر عــن بقيــة الفــروع االأخــرى النعــدام جدواهــا فــي ضــوء مــا تقــدم بيانــه«: قــرار 

الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2015/04 بتاريــخ 22 ديســمبر 2015 المتعلــق بمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2016.

262 - فــدوى العــش، تعليــق علــى قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2014/6 الصــادر بتاريــخ 8 أكتوبــر 2014 

بخصــوص مشــروع القانــون المتعلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة، المجلــة التونســية للعلــوم القانونيــة والسياســية، عــدد2، 

ــز النشــر الجامعــي، 2017، ص 34. 2017-2، مرك
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إحجــام الهيئــة عــن إبــداء رأيهــا بخصــوص بعــض المشــاريع: إلــى أي حــد يمكــن الحديث . 5

عــن نكــران للعدالة:

اقتضــى الفصــل االأول مــن القانــون االأساســي عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 18 أفريــل 2014 

والمتعلــق بالهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن أنــه »تحــدث بمقتضــى القانــون هيئــة قضائيــة 

وقتيــة مســتقلة تختــص بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن تســمى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع 

ــن«. القواني

وحيــث وطالمــا تعــد الهيئــة المذكــورة، هيئــة قضائيــة، تتولــى مراقبــة دســتورية القوانيــن عبــر البــت فــي 

الطعــون التــي ترفــع إليهــا وتصــدر قــرارات معللــة فــي شــأنها تلــزم جميــع الســلط بمــا يخضعهــا إلــى الواجبــات 

المحمولــة علــى ســائر المحاكــم بمــا فــي ذلــك واجــب الفصــل فــي الطعــون التــي ترفــع أمامهــا وإبــداء موقفهــا 

القانونــي بخصــوص المطاعــن المثــارة مــن قبــل االأطــراف وإال عــد ذلــك إخــالال فادحــا بوظيفــة المحكمــة. غيــر 

أن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن أعرضــت فــي أربــع مناســبات عــن إبــداء رأيهــا.

ففــي حيــن اقتصــرت الهيئــة في القضيــة االأولــى المتعلقة بالطعن فــي أحكام القانــون االنتخابــي المتعلقة 

بحرمــان االأمنييــن والعســكريين مــن حقهــم فــي االقتــراع علــى إحالــة مشــروع القانــون علــى حالتــه علــى رئيــس 

ساســي المتعلــق بالمجلــس 
أ

ولــى بمشــروع القانــون اال
أ

الجمهوريــة263 فإنهــا تولــت فــي ثــالث مناســبات تعلقــت اال

ساســي المتعلــق 
أ

داريــة265 والثالثــة بمشــروع القانــون اال االأعلــى للقضــاء264 والثانيــة بمشــروع قانــون المصالحــة االإ

بتنقيــح القانــون االأساســي للمحكمــة الدســتورية266 إلــى إصــدار قــرار بإحالــة المشــروع علــى حالتــه إلــى رئيــس 

الجمهوريــة بحجــة عــدم توفــر االأغلبيــة وهــو مــا يطــرح مســألة صحــة الســند القانونــي لموقــف الهيئــة وآثــاره 

علــى دســتورية القانــون الــذي أحجمــت الهيئــة عــن إبــداء موقــف بشــأنها فقــد عللــت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة 

دســتورية مشــاريع القوانيــن رفضهــا البــت فــي مــدى دســتورية القوانيــن، فــي مناســبات أخــرى، اســتنادا علــى 

عــدم توفقهــا فــي الحســم فــي دســتورية المشــروع موضــوع الطعــن باالأغلبيــة المطلوبــة فــي االآجــال القانونيــة 

ذن بالنشــر.  التــي تكــون بانقضائهــا ملزمــة بإحالــة المشــروع علــى رئيــس الجمهوريــة للختــم واالإ

ويعكــس هــذا الموقــف فهــم خاطــئ للقانــون المنظــم للهيئــة )أ( ورغبــة منهــا فــي التهــرب مــن الحســم 

ــة  ــدة المؤهل ــة الوحي ــة القضائي ــا تعــد الجه ــا والحــال أنه ــن المعروضــة عليه ــي دســتورية مشــاريع القواني ف

للبــت فيهــا بمــا ينــّزل إحجاماهــا عــن االضطــالع بتلــك الصالحيــة منزلــة نكــران للعدالــة )ب(.

263 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1 / 2014 بتاريخ 20 ماي 2014.

264 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/01 المؤرخ في 22 أفريل 2016.

265 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/01 المؤرخ في 22 أفريل 2016.

266 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 2 جوان 2021.
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طار القانوني المنظم لعمل الهيئة أ/ تحفظ يقوم على فهم وقراءة خاطئة لالإ

تولـت الهيئـة فـي أربـع مناسـبات االإحجام عن الحسـم في مدى دسـتورية المشـاريع القوانيـن المعروضة 

عليهـا معللـة ذلـك فـي ثـالث مناسـبات »بعدم حصـول االأغلبيـة المطلقة التخـاذ قرار فـي الغـرض«267 في حين 

اقتصـرت فـي مناسـبة وحيـدة عنـد بتهـا في دسـتورية مشـروع القانـون االنتخابـي سـنة 2014 إلى االقتصـار على 

إحالـة مشـروع القانون علـى رئيـس الجمهورية للختم والنشـر268.

وحيـث نـّص الفصـل 21 مـن القانون االأساسـي عدد 14 لسـنة 2014 المؤرخ في 18 أفريـل 2014 والمتعلق 

بالهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانين علـى أنه »تتخـذ الهيئة قراراتهـا باالأغلبية المطلقـة الأعضائها 

فـي أجـل عشـرة أيـام قابلـة للتمديـد بقـرار معلـل مرة واحـدة لمدة أسـبوع. تكـون قـرارات الهيئة معللـة وتصدر 

باسـم الشـعب وتنشـر بالرائـد الرسـمي للجمهوريـة التونسـية فـي أجل أسـبوع مـن إصدار القـرار...« كمـا اقتضى 

الفصـل 23 مـن القانـون المذكـور أنـه »إذا قضت الهيئة بدسـتورية مشـروع القانـون يحال إلى رئيـس الجمهورية 

لختمـه أو رده حسـب الحالـة. إذا قضـت الهيئـة بعـدم دسـتورية مشـروع القانـون يحـال مصحوبا إلـى المجلس 

الوطنـي التأسيسـي أو مجلـس نـواب الشـعب للتداول فيـه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشـرة أيـام من تاريخ 

االإحالـة وعلـى رئيـس الجمهوريـة قبـل ختمـه إرجاعه إلى الهيئـة للنظر فـي دسـتوريته....في صورة انقضـاء االأجل 

المقـرر بالفصـل 21 دون إصـدار الهيئـة قرارهـا تكـون ملزمـة بإحالـة المشـروع فـورا إلى رئيـس الجمهوريـة« كما 

اقتضـى الفصـل 24 مـن ذات القانـون أنـه »يترتب عـن الطعن بعدم الدسـتورية قطـع آجال الختم والنشـر إلى 

حيـن توصـل رئيـس الجمهورية بقـرار الهيئة في دسـتورية مشـروع القانون«.

ويخلـص بقـراءة متظافـرة ومنسـجمة لمختلـف االأحـكام سـالفة الذكر أن الهيئـة تكون مطالبة بإصـدار قرار 

يقضـي سـواء بالتصريـح بدسـتورية مشـروع القانـون أو بالتصريح بعدم دسـتوريته وال يمكن إسـتحداث وضعية 

ثالثـة يمكـن للهيئـة أن تصـدر بمناسـبتها قـرارات أخـرى بخصوص المشـروع المعروض علـى أنظارهـا خاصة وأن 

الطعـن بعـدم الدسـتورية يعلـق آجـال الختـم والنشـر وال يمكـن لرئيـس الجمهوريـة إسـتيفاء إجـراءات الختـم 

ذن بالنشـر إال بصـدور قـرار عـن الهيئـة يقضـي بدسـتورية مشـروع القانون بشـكل صريح وواضـح على النحو  واالإ

الـذي إقتضتـه أحـكام الفصـل 24 مـن القانـون االأساسـي عـدد 14 لسـنة 2014 بمـا تكـون معـه سـلطة الهيئـة 

مقيـدة بخصـوص مـآل بتهـا في مشـروع القانون وذلـك إما التصريـح بدسـتوريته أو بعدم دسـتوريته وهو نفس 

التوجـه الـذي إعتمـده المؤسـس بالنسـبة إلى صالحيات المحكمة الدسـتورية صلـب الفصل 81 من الدسـتور، إذ 

أن إحتسـاب آجـال الختـم والنشـر لمشـاريع القوانيـن من قبـل رئيـس الجمهورية يتـم إنطالقا مـن تاريخ صدور 

قـرار عـن المحكمـة الدسـتورية أو االإحالـة الوجوبيـة إلـى رئيـس الجمهوريـة بمـا يكـون معه إسـتعمال المؤسـس 

لعبـارة »االإحالـة الوجوبيـة لمشـروع القانـون« علـى رئيـس الجمهوريـة مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية دليال على 

267 - قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2016/02 ) صيغــة معدلــة 2 ( بتاريــخ 22 أفريــل 2016 المتعلق بمشــروع 

القانــون المتعلــق بالمجلــس االأعلــى للقضاء.

ــات  نتخاب ــق باالإ ــون المتعل ــروع القان ــة مش ــق بإحال ــدد 01/ 2014 يتعل ــن ع ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــرار الهيئ 268 - ق

ــتفتاء. س واالإ
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بـداء  سـتحالة الإ إنتفـاء سـلطة تقريريـة لهـذه االأخيـرة فـي مثـل هـذه الحالـة التـي تقتصـر علـى معاينـة حالـة االإ

نقضاء االأجـل المحدد لهـا وهو ما تـم التأكيد عليـه مجددا  قـرار بخصـوص مشـروع القانـون المعـروض عليهـا الإ

صلـب الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل 121 مـن الدسـتور مـن أن المحكمـة الدسـتورية »فـي صـورة إنقضـاء االأجـل 

المقـرر بالفقـرة االأولـى دون إصـدار المحكمة لقرارها، تكـون ملزمة بإحالة المشـروع فورا إلى رئيـس الجمهورية«. 

نتفـاء توفر  بمـا يكـون معـه القـرار القاضـي برفـض الهيئة الحسـم في دسـتورية مشـروع قانون معـروض عليها الإ

االأغلبيـة المطلوبـة متعارضـا مـع صريـح الفصـل 24 مـن القانـون المحـدث لهـا وبالتبعيـة فإنـه ال يسـوغ لهـا 

إصـدار قـرار يقضـي بإحالـة المشـروع علـى رئيـس الجمهوريـة دون البت فيـه269 وتكون تبعـا لذلـك القرارات 

سـالفة الذكـر فاقـدة لسـندها القانونـي السـليم، وهـو مـا دفـع جانـب مـن الفقه إلـى إعتبـار إحجـام الهيئة عن 

قتصار، بإنقضـاء آجال البت، على إحالة المشـروع علـى حالته إلى رئيس  البـت فـي الطعـون المرفوعـة أمامهـا واالإ

الجمهوريـة مـن قبيـل نكـران العدالة.

ب/ إعراض عن البّت في الطعن بعدم الدستورية يفضي إلى نكران العدالة

ــاريع  ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــدث للهيئ ــنة 2014 المح ــدد 14 لس ــي ع ــون االأساس ــف القان صن

القوانيــن كـــ«هيئــة قضائيــة« تتولــى البــت فــي الطعــون المتعلقــة بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن وفــق 

إجــراءات وآجــال محــددة مــع إلزامهــا بوجــوب تعليــل أحكامهــا التــي تكــون ملزمــة لجميــع الســلط بمــا يجعلهــا 

ملزمــة بفصــل الطعــون المرفوعــة أمامهــا، علــى غــرار بقيــة المحاكــم، خــالل االآجــال القانونيــة إمــا بالتصريــح 

بدســتورية مشــروع القانــون أو بعــدم دســتوريته. بمــا يكــون معــه إعــراض الهيئــة الوقتيــة عــن الحســم فــي 

المســائل المعروضــة عليهــا تنكــرا لوظيفتهــا الوحيــدة المتمثلــة فــي البــت فــي دســتورية مــا يعــرض عليهــا مــن 

مشــاريع القوانيــن وينحــدر بذلــك العمــل إلــى مرتبــة نكــران العدالــة. 

فقـد عـرف مفهـوم نكـران العدالـة تطـورا. فلم يعـد يقتصر علـى رفـض القاضـي المتعهد بالنـزاع الفصل 

فيـه وقـول مـا يقتضيـه القانون بل أضحى يشـمل كل االأشـكال السـلبية التي تفضـي إلى عدم البت في نـزاع ما270 

علـى غـرار عـدم البـت فـي النزاع في آجـال معقولـة271 وإلى غيـاب رقابـة قضائية على مجـال معين. 

269 -  » L’Instance n’a pas jugé le projet de loi constitutionnel et dès lors ne pouvait le renvoyer au Président de la 

République « ; Fadhel Moussa ; L’Instance a choisi de » botter en touche « ; op cit ; p 129.

270 - » Ainsi, la notion jurisprudentielle contemporaine de déni de justice ne se limite plus à un refus de rendre une décision 

ou un jugement. Cette notion couvre tous les aspects négatifs qui empêcheraient de trancher un litige en disant le droit « ; 

Amin Mahfoudh ; Les dénis de justice constitutionnelle en Tunisie ; In Actes des Journées Abdelfettah Amor ; 25-26 janvier 

2018 ; consacrés à »  La jurisprudence de l’IPCCPL «; ATDC ; p 121.

271 - » Toutefois, le déni de justice connaît une cure de jouvence depuis que les juridictions judiciaires recourent à cette 

notion pour qualifier le retard à juger.113 Ainsi, un délai de règlement excessivement long dans un litige exigeant une 

solution rapide » est [-il] révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice et équi‐ vaut [...] à un déni 

de justice en ce qu’il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu’il revient à l’État de lui assurer «, ce qu’évoque 

Hounaké en des termes très imagés de » L’application à géométrie variable du déraisonnable-anormal «. N’Sinto LAWSON ; 

La morale dans l’office du juge constitutionnel en Afrique francophone. Disponible sur le lien suivant : https://urlz.fr/gw5g
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ويعــزى تعثــر الهيئــة الوقتيــة فــي الحســم فــي الطعــون المرفوعــة أمامهــا، فــي جانــب منــه، إلــى طبيعــة 

تركيبتهــا وكيفيــة اتخــاذ القــرار صلبهــا. فاعتمــاد التركيبــة الزوجيــة واشــتراط إصــدار القــرار صلــب مجلــس الهيئــة 

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن بأغلبيــة أعضــاء الهيئــة بــدال مــن االأغلبيــة البســيطة، مــن جهــة، 

وعــدم اعتبــار صــوت الرئيــس مرجحــا فــي صــورة التســاوي، مــن جهــة أخــرى، تعكــس رغبــة المؤســس ومــن 

بعــده المشــرع، الــذي ســن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، فــي الحيلولــة دون إمكانيــة تصريــح الهيئــة 

الوقتيــة ومــن بعدهــا المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية قانــون، بالنظــر إلــى جســامة ذلــك الجــزاء، إال إذا 

مــا كانــت عــدم دســتورية مشــروع القانــون واضحــة وجليــة272 وبأغلبيــة واضحــة.

لــذا، فــإن التركيبــة الزوجيــة للهيئــة ونظــام التصويــت المعتمــد للحســم فــي دســتورية مشــروع القانــون 

مــن شــأنهما أن يســاهما فــي إمكانيــة تواتــر حــاالت عــدم توفــر االأغلبيــة المطلوبــة وتعــذر توفــر تلــك االأغلبيــة 

ــرأي العــام  ــام ال ــن الحساســية وتســتقطب إهتم ــي تتســم بدرجــة م ــي بعــض المســائل خاصــة الت ــت ف للب

ــؤدي،  ــن دون أن ي ــروض لك ــون المع ــكام القان ــتورية أح ــوص دس ــك بخص ــزز الش ــا يع ــالم بم ع ــائل االإ ووس

فصــاح عــن موقفهــا  إحجــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، فــي بعــض الحــاالت، علــى االإ

بخصــوص دســتورية بعــض االأحــكام المضمنــة بمشــاريع القوانيــن المطعــون فيهــا، إلــى الجــزم ســواء بوجــود 

ــي  ــرار ف ــادرت بإصــدار ق ــة لب ــدى الهيئ ــدا ل ــرا ومتأك ــو كان متوف ــك ل ــة دســتورية المشــروع نظــرا الأن ذل قرين

الغــرض كمــا ال يفضــي ذلــك إلــى الجــزم بوجــود قرينــة عــدم دســتورية طالمــا أن إحجــام الهيئــة عــن إبــداء 

رأي واضــح فــي الغــرض ال يحــول دون إمكانيــة عــرض المســائل التــي لــم يتــم الحســم فــي دســتوريتها وعرضهــا 

مــن جديــد علــى الســلطة التشــريعية ضمــن مشــاريع جديــدة273 وكذلــك عرضهــا الحقــا ومجــددا علــى المحكمــة 

ــة  ــرة بدســتوريتها طالمــا وأن رأي الهيئ ــح هــذه االأخي ــى تصري ــك إل ــر تركيزهــا دون أن يحــول ذل الدســتورية إث

الوقتيــة ال يقيــد المحكمــة الدســتورية.

ــة فــي البــت فــي الطعــون  ــة المتمثل ــة الوقتي ــات الهيئ ولئــن حــدد المشــرع علــى وجــه الحصــر صالحي

الموجهــة ضــد مشــاريع القوانيــن، فــإن التأخــر فــي تركيــز المحكمــة الدســتورية وغيــاب هيــكل يتولــى االإضطــالع 

ــة  ــة الوقتي ــات الهيئ ــة توســيع صالحي ــرة يطــرح تســاؤال بمــدى إمكاني ــات المســندة لهــذه االأخي ــة الصالحي ببقي

ــي  ــن رأس ــدا بي ــتورية وتحدي ــلط الدس ــن الس ــة بي ــا بالعالق ــة أساس ــائل المتصل ــن المس ــدد م ــي ع ــم ف للحس

ــة. الســلطتين التنفيذي

272 - » L’option pour un nombre pair des membres de la future Cour Constitutionnelle et de l’Instance provisoire, d’une 

part, et l’option de ne pas accorder à leurs Présidents respectifs une voix prépondérante, d’autre part, procèdent de ce souci 

d’accorder un privilège à l’Assemblée. Elles procèdent aussi de la volonté d’empêcher aussi bien la Cour que l’Instance de 

prononcer une sanction aussi lourde que l’annulation d’un projet de loi pour inconstitutionnalité, alors que le doute est 

patent « ; op.cit ; p 121.

ــا بشــأن مــدى  ــداء رأيه ــة عــن إب ــة الوقتي ــي أحجمــت الهيئ ــن والعســكريين والت منيي
أ

ــى اال ــر عل ــم بخصــوص التحجي ــا ت ــرار م ــى غ 273 - عل

دســتورية ذلــك التحجيــر بمناســبة بتهــا فــي الطعــن فــي دســتورية القانــون االنتخابــي ســنة 2014 ليتولــى المشــرع بموجــب التنقيــح المدخــل 

علــى هــذا القانــون ســنة 2017 رفــع هــذا التحجيــر جزئيــا ليتــم الســماح لهــذه الفئــة مــن االقتــراع بالنســبة إلــى االنتخابــات المحليــة.
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الفقــرة )2( مــدى إمكانيــة توســيع صالحيــات الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 
مشــاريع القوانيــن فــي ظــل غيــاب محكمــة دســتورية

لئــن كــرس المؤســس فكــرة مراقبــة دســتورية القوانيــن فإنــه كان مســكونا بالخــوف مــن تدخــل القاضــي 

فــي عمــل المجلــس التشــريعي وتعطيــل عمــل الســلطة التشــريعية ومشــاركته فــي صياغــة وإنتــاج النصــوص 

التشــريعية ممــا حــدا بــه إلــى وضــع آليــات تفضــي إلــى جعــل التصريــح بعــدم دســتورية مشــاريع القوانيــن 

يقتصــر علــى خــرق جلــي وواضــح الأحــكام الدســتور وبنــاء علــى أغلبيــة واضحــة الأعضــاء المحكمــة الدســتورية. 

كمــا تولــى فــي إنتظــار تركيــز هــذه االأخيــرة إحــداث هيئــة مؤقتــة تتولــى حصــرا البــت فــي دســتورية مشــاريع 

القوانيــن وفــق نفــس قاعــدة االأغلبيــة المعتمــدة بالمحكمــة الدســتورية وذلــك إلــى غايــة تركيــز هــذه االأخيــرة.

ــز المحكمــة الدســتورية فــي أجــل أقصــاه  ــى أن يتــم تركي ــن إقتضــى الفصــل 148 مــن الدســتور عل ولئ

ســنة مــن تاريــخ االنتخابــات التشــريعية فإنــه لــم يتــم إلــى غايــة اليــوم، بعــد انقضــاء ســبع ســنوات مــن تاريــخ 

ــذه  ــة له ــات المخول ــة الصالحي ــة بقي ــل ممارس ــا عّط ــتورية مّم ــة الدس ــز المحكم ــا، تركي ــة لعمله ــرة الهيئ مباش

االأخيــرة علــى غــرار البــّت فــي الرقابــة فــي دســتورية القوانيــن عــن طريــق الدفــع والحســم فــي حــاالت تنــازع 

ــر وفــاة أول  ــى إث ــة الشــغور الدائــم عل ــة حال ــة ورئيــس الحكومــة أو معاين االختصــاص بيــن رئيــس الجمهوري

رئيــس جمهوريــة منتخــب بعــد صــدور الدســتور.

ــة  ــة الوقتي ــة الهيئ ــة صالحي ــى محدودي ــة الدســتورية وبالنظــر عل ــز المحكم ــي تركي وإزاء هــذا التأخــر ف

لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن طرحــت مســألة مــدى جــواز توســيع صالحيــة هــذه االأخيــرة خاصــة علــى 

إثــر حــدوث الشــغور النهائــي فــي منصــب رئيــس الجمهوريــة فــي 25 جويليــة 2019 وغيــاب الهيــكل المؤهــل 

لمعاينــة الشــغور النهائــي وإقــراره أو للحســم فــي تنــازع االختصــاص بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة 

فــي خصــوص إجــراء تحويــرات علــى تركيبــة الحكومــة واســتيفاء إجــراء أداء اليميــن للــوزراء المعينيــن مــن قبــل 

رئيــس الحكومــة والمصــادق علــى ترشــيحهم مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب.

ــن  ــن، م ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــة للهيئ ــة المؤقت ــى أن الصبغ ــارة إل ش ــدر االإ وتج

ــن  ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــي مراقب ــا ف ــة وحصره ــه الدق ــى وج ــا عل ــس لصالحياته ــط المؤس ــة، وضب جه

دون ســواها، مــن جهــة أخــرى، يحــوالن دون إمكانيــة توســيع صالحيتهــا طالمــا وأن نيــة المؤســس كانــت علــى 

درجــة مــن الوضــوح فــي تحديــد االختصــاص المســند لتلــك الهيئــة وال يمكــن أن يكــون تلكــؤ مكونــات المشــهد 

السياســي الممثلــة فــي البرلمــان فــي اســتكمال انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية أساســا لتوســيع اختصــاص 

الهيئــة الوقتيــة كمــا أن تأخــر تركيــز المحكمــة الدســتورية يحــول دون االســتناد إلــى نظريــة االإجــراء المســتحيل 

لتوســيع اختصاصــات الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن ) أ ( غيــر أن تلــك الوضعيــة تطــرح 

تســاؤال فــي مــدى جــواز ممارســة الهيئــة لوظيفــة استشــارية وإبــداء رأيهــا بخصــوص المســائل التــي تدخــل فــي 

مجــال اختصاصهــا ) ب (.
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ــة  ــة الوقتي ــاص الهيئ ــيع اختص ــول دون توس ــتحيل يح ــراء المس ج ــة االإ ــال نظري أ/ إعم

ــن ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس لمراقب

طرحــت مســألة تأخيــر تركيــز المحكمــة الدســتورية فــي تونــس، مــن جهــة، ومحدوديــة صالحيــات الهيئــة 

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، مــن جهــة أخــرى، إشــكاال ونقاشــا مطــوال بيــن المختصيــن فــي 

القانــون الدســتوري وبيــن الفاعليــن السياســيين بخصــوص كيفيــة معالجــة الفــراغ المؤسســاتي لمباشــرة بعــض 

ــد السبســي  ــس الســابق الباجــي قائ ــاة الرئي ــب عــن وف ــد ترت ــة الدســتورية. فق ــة للمحكم ــات الموكول الصالحي

ــة الدســتورية  ــي المحكم ــا يســتدعي تول ــة بم ــس الجمهوري ــي منصــب رئي ــي ف ــاء مــدة رئاســته شــغور نهائ أثن

معاينــة ذلــك الشــغور وإقــراره حتــى يتســنى الشــروع فــي بقيــة االإجــراءات ســواء بتعييــن القائــم بمهــام رئيــس 

ــكام  ــه أح ــذي إقتضت ــو ال ــى النح ــك عل ــا وذل ــابقة الأوانه ــية س ــات رئاس ــم انتخاب ــداد وتنظي ــة أو إع الجمهوري

ــدى  ــرأي ل ــاب وجــود محكمــة دســتورية إتجــه ال ــة مــن الفصــل 84 مــن الدســتور. وفــي ظــل غي الفقــرة الثاني

أغلــب الفاعليــن السياســيين إلــى ســد ذلــك الفــراغ المؤسســاتي بالتوجــه إلــى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 

مشــاريع القوانيــن لالإضطــالع بتلــك المهــام إســتنادا إلــى نظريــة االإجــراء المســتحيل.

داري  شـارة إلـى أن نظريـة االإجراء المسـتحيل ولئن تعد تكريسـا فقـه قضائيا من قبـل القاضي االإ وتجـدر االإ

الفرنسـي منـذ أوائـل القـرن الماضـي وخاصـة منـذ النصـف الثانـي مـن ذات القـرن274 لمجابهة اسـتحالة اسـتيفاء 

إجـراء وجوبـي غيـر مترتـب عـن تقاعـس أو إحجـام الجهـة المختصـة عـن ممارسـة اختصاصهـا التخـاذ االإجـراء 

داري لهذه النظريـة وال لتحديد لمجال إعمالها275  المسـتوجب، فإننـا ال نظفـر بتعريف واضح مـن قبل القاضي االإ

بـل يتـم اسـتخالص إعمـال تلـك النظريـة من قبـل فقه القضـاء انطالقا مـن جملة مـن العناصر والمؤشـرات )من 

داري  خـالل تضميـن بعـض االأحـكام مصطلحـات تفيـد االسـتحالة / االإجـراء الوجوبـي...(. وقـد عمـد القاضـي االإ

دارة وضمان  إلـى اسـتعمال محـدود لهـذه النظريـة276 من خـالل البحث عن موازنـة بين حمايـة المتعاملين مـع االإ

دارة المؤهلة الإصدار  اسـتمرارية المرافـق العموميـة في صورة اسـتحالة اسـتيفاء إجراء لسـبب خارج عـن نطـاق االإ

274 - » L’apparition même du concept reste flou : si certains citent un arrêt de 1925 relatif au remplacement d’un chef de 

service par un conseiller municipal dans un conseil de discipline…. , ce n’est qu’en 1956 que la notion est consacrée par la 

jurisprudence « ; Samuel Monteil ; Théorie de la formalité impossible : une force majeure administrative ? Devenir d’une 

théorie singulière face à la généralisation de l’exception ; mémoire de recherche ; Institut d’études politiques ; Sciences po 

Toulouse 2020 ; p 14.

275 - » Le juge administratif n’a cependant jamais expressément précisé dans un considérant de principe la définition et le 

champ d’application de la théorie des formalités impossibles « ; Sébastien Saunier ; La théorie des formalités impossibles 

ou l’impossible théorie ; RFDA 2020  n 6 ; p 1083.

276 - »  Si on constate un emploi très limité de la notion par le juge, la reconnaissance de l’impossibilité est encore plus 

rare « ; Samuel Monteil ; op cit ; p 26.
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داريـة278 مـن خـالل إعفـاء  القـرار277 وهـو مـا يفضـي إلـى التخفيـف مـن شـروط الشـرعية الشـكالنية للقـرارات االإ

دارة مـن وجـوب التقيـد بذلـك االإجـراء279 دون أن يفضـي ذلـك إلـى توسـيع فـي مجـال اختصاصهـا ضـرورة أن  االإ

دارة قبـل إصدارها لقرار  إعمـال نظريـة االإجـراء المسـتحيل تنصب علـى االإجراء الوجوبـي الذي يقتضيه تدخـل االإ

معيـن إثـر معاينـة وجـود حالة اسـتحالة للتقيد بـه ومراعاته وال تفضي إلى توسـيع اختصاص الجهـة المصدرة له.

وطالمـا أن غيـاب وجـود محكمـة دسـتورية، زمـن حـدوث وفـاة رئيـس الجمهوريـة االأسـبق، يمثـل حالـة 

اسـتحالة السـتيفاء االإجـراء المتعلـق بمعاينـة حالـة الشـغور النهائي وإقـراره من قبـل الهيكل المذكـور، فإن ذلك 

الشـغور المؤسسـاتي من شـأنه أن يعفي بقية السـلط الدسـتورية من وجوب معاينة الشـغور النهائي في منصب 

رئيـس الجمهوريـة مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية، النتفـاء وجودهـا، والمـرور مباشـرة السـتيفاء بقيـة االإجراءات 

المتعلقـة بتعييـن القائـم بأعمـال رئيـس الجمهوريـة والشـروع فـي تنظيـم انتخابـات رئاسـية سـابقة الأوانهـا بمـا 

يكـون معـه اللجـوء إلـى الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن لمعاينـة حالـة الشـغور النهائي في 

غيـر طريقـه وفاقـدا الأي سـند قانونـي سـواء المتعلق منه بصىالحيـات هذه االأخيـرة المحددة علـى وجه الحصر، 

سـواء صلـب الدسـتور أو القانـون المنظـم لهـا، والتـي ال تشـمل معاينـة الشـغور النهائـي فـي منصـب رئاسـة 

الجمهوريـة وال باالسـتناد إلـى نظريـة االإجـراء المسـتحيل طالمـا أن إعمـال هـذه النظريـة ولئـن يسـوغ تطبيقهـا 

عفاء مـن وجوب اسـتيفاء إجـراء معاينة الشـغور النهائي مـن قبل هيكل  فـي وضعيـة الحـال فإنهـا تفضـي إلـى االإ

دسـتوري )المحكمـة الدسـتورية( دون أن يفضي ذلك إلى توسـيع فـي مجال اختصاص الهيـكل المؤقت المحدث 

فـي انتظـار تركيـز المحكمـة الدسـتورية وتعهدها بمهمـة معاينة وإقـرار وجود حالة الشـغور النهائـي في منصب 

الجمهورية280. رئيـس 

277 - » La théorie de la formalité impossible s’applique lorsque l’impossibilité d’accomplir la procédure est étrangère à la 

carence ou à la négligence de l’administration compétente pour prendre la décision « ; Samuel Monteil ; op cit ; p 19.

278 - » il s’agit d’un assouplissement des conditions de légalité des actes administratifs, motifs pris du caractère exceptionnel 

de la situation qui a nécessité leur adoption «. La règle de la formalité impossible constitue quant à elle un régime 

jurisprudentiel permettant d’adapter la légalité formelle afin de permettre à l’administration de faire face à une circonstance 

pouvant la paralyser dans une situation » ordinaire « « ; ; Sébastien Saunier ; op cit ; p 1083.

279 - »  il résulte de ce qui vient d›être dit qu›en l›espèce l›avis de la commission des lois du Sénat n›a pas été recueilli du fait 

du refus de réunir cette commission, dans un délai raisonnable suivant l›annonce du nom de la personnalité pressentie, afin de 

procéder à l›audition de cette dernière et au vote prévu par la Constitution, alors même d›ailleurs que la commission des lois 

s›est réunie à quatre reprises entre le 15 mars et le 4 avril 2017 ; que ce refus de réunir la commission des lois a mis le Président 

de la République dans l›impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l›article 13 

de la Constitution ; qu›il a également rendu impossible le respect de la règle résultant de l›article 5 de l›ordonnance du 17 

novembre 1958 qui prévoit, pour l›application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l›article 13 de la Constitution, 

que le scrutin correspondant au vote émis par chacune des commissions permanentes doit être dépouillé au même moment 

dans les deux assemblées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission des lois du 

Sénat et le moyen tiré de l›absence de dépouillement simultané des scrutins par les deux assemblées ne peuvent qu›être 

écartés « ; CE, 13 décembre 2017 ; président du Sénat/ Président de la République ; aff n 411788.

280 - وذلــك خالفــا لمــا ذهبــت إليــه الهيئــة الوقتيــة ونصــت عليــه ضمــن معــرض رأيهــا بخصــوص االستشــارة المعروضــة عليهــا مــن رئيــس 

الحكومــة بتاريــخ 10 فيفــري 2021 حيــث اعتبــرت أنــه »وحيــث ســبق للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن -نظــرا لعــدم تركيــز 

المحكمــة الدســتورية- أن حّلــت محــّل هــذه االأخيــرة فــي معاينــة الشــغور فــي منصــب رئيــس الجمهوريــة وذلــك فــي حالــة اســتثنائية وحيــدة 

اقتضتهــا اســتمرارية الدولــة وتجنبــا لفــراغ فــي أعلــى هــرم الســلطة وتحديــدا فــي منصــب رئيــس الدولــة«.
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غيـر أن التحديـد الحصـري الختصـاص الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـاريع القوانيـن ال يحـول دون 

إمكانيـة إبـداء آرائهـا بخصـوص المسـائل التـي تعـرض عليها في المسـائل التـي تندرج ضمـن مجـال إختصاصها.

ــره  ــن وأث ــاريع القواني ــتورية مش ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــات الهيئ ــد اختصاص ب/ تحدي

ــداء االآراء ــة إب ــى إمكاني عل

ــل 2014  ــي 18 أفري ــؤرخ ف ــدد 14 لســنة 2014 الم ــون االأساســي ع ــن القان ــد حصــر الفصــل االأول م لق

ــة دســتورية  ــي مراقب ــرة ف ــة هــذه االأخي ــن مهم ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــق بالهيئ والمتعل

مشــاريع القوانيــن بنــاء علــى طعــن ســواء مــن رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الحكومــة أو 30 نائبــا مــن أعضــاء 

مجلــس نــواب الشــعب. غيــر أن هــذا التحديــد الحصــري لصالحيــات الهيئــة المذكــورة طــرح تســاؤال بخصــوص 

مــدى جــواز توجيــه استشــارات لهــذه االأخيــرة بخصــوص بعــض المســائل المتعلقــة بتطبيــق أحــكام الدســتور 

خاصــة فــي ظــل تأخــر تركيــز المحكمــة الدســتورية واضطالعهــا بوظيفــة استشــارية.

ــة  ــة لمراقب ــة الوقتي ــى الهيئ ــارة إل ــه استش ــري 2021 توجي ــخ 10 فيف ــة بتاري ــس الحكوم ــى رئي ــد تول فق

ــر  ــراءات التحوي ــتيفاء إج ــدم اس ــق بع ــتوري المتعل ــكال الدس ش ــوص االإ ــن بخص ــاريع القواني ــتورية مش دس

الــوزاري علــى إثــر رفــض رئيــس الجمهوريــة قبــول أداء الــوزراء المقترحيــن مــن قبــل رئيــس الحكومــة والذيــن 

تمــت تزكيتهــم مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب لليميــن الدســتورية. وهــو مــا طــرح علــى الهيئــة جملــة مــن 

ــل دســتوري وتشــريعي ومــدى  ــاب تأهي ــي غي ــة استشــارية ف ــا بوظيف ــق بمــدى جــواز اضطالعه االأســئلة تتعل

ــن مجــال نظرهــا. ــدراج موضــوع االستشــارة ضم ان

دارية، ال يســتدعي  شــارة فــي البدايــة إلــى أن إبــداء االآراء، علــى خــالف القــرارات القضائيــة أو االإ وتجــدر االإ

مــن الهيــكل الــذي تتــم استشــارته تأهيــال دســتوريا أو تشــريعيا281 وأن غيــاب أو ســكوت النــص المتعلــق بضبــط 

صالحيــات هيــكل معيــن عــن مباشــرة وظيفــة استشــارية ال يحــول دون إمكانيــة تقديــم الجهــة المستشــيرة طلــب 

ــر الرســمية282 بــل  ــى الوظيفــة االستشــارية الصبغــة غي ــة بمــا يضفــي عل ــرأي بخصــوص مســألة معين ــداء ال إب

بــداء رأيهــا خاصــة منهــا التــي تضطلــع بوظيفــة قضائيــة مــن شــأنه أن  أن إتاحــة الفرصــة للهيــاكل العموميــة الإ

يســاعد علــى إتاحــة الفرصــة لتلــك الهيــاكل باالضطــالع بــدور بيداغوجــي لتفســير وتوضيــح قراراتهــا فــي غيــاب 

تأهيــل تشــريعي لالضطــالع بتلــك الوظيفــة االستشــارية283. 

281 - » Contrairement à la décision, l’avis est susceptible d’être délivré en l’absence même d’habilitation, du fait qu’il ne 

nécessite aucune force obligatoire « ; Rodolphe Arsac ; La fonction consultative du Conseil Constitutionnel ; Revue française 

de droit constitutionnel 2006/4 n° 68 ; pages 782 .

282 - » le silence du texte n’empêchera nullement l’auteur du déclenchement de solliciter un avis «. Dès lors, la fonction 

consultative, par essence, semble vouée à revêtir un caractère officieux, tout autant qu’un caractère officiel, ce que 

l’expérience du Conseil constitutionnel atteste « ; op cit ; p. 784.

283 - » Il est d’ailleurs inopportun voire difficile d’interdire à une institution de faire librement des déclarations tout en 

attendant d’elle au contraire une cohérence dans son action, alors que l’exercice correct d’une fonction » juridictionnelle « 

nécessite de faire œuvre de pédagogie, ce qui donne à l’avis une utilité certaine, donc impose la découverte d’une fonction 

» consultative « en l’absence de prévision de celle-ci, en l’occurrence par le pouvoir constituant « ; op cit ; p 807.
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ــى رفــض  ــى، إل ــة أول ــي مرحل ــن خلصــت، ف ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــر أن الهيئ غي

طلــب الــرأي معتبــرة أنهــا »غيــر مختصــة بالنظــر فــي دســتورية النظــام الداخلــي بمــا فــي ذلــك الفصــل 144 

منــه باعتبــار أن ذلــك موكــول إلــى المحكمــة الدســتورية دون ســواها ويتعيــن تبعــا لذلــك العمــل علــى تركيزهــا« 

لتخلــص بنــاء علــى ذلــك للتصريــح بعــدم اختصاصهــا »للنظــر فــي االستشــارة الماثلــة وكذلــك الشــأن بالنســبة 

للمحكمــة الدســتورية حالــة كونهــا خارجــة عــن مجــاالت إبــداء الــرأي كيفمــا اقتضــاه الدســتور والقانــون المتعلق 

بهــا وإنمــا محمــول عليهــا البــت فــي نــزاع عمــال بالفصــل 101 مــن الدســتور والفصــول 74 و 75 و 76 مــن قانــون 

المحكمــة الدســتورية«.

غيــر أنــه ولئــن أصابــت الهيئــة الوقتيــة فــي تعليــل رفضهــا البــت فــي موضــوع االستشــارة لتعلقــه بتقديــر 

مــدى دســتورية أحــكام النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب مــن عدمــه وخاصــة الفصــل 144 منــه الــذي 

يخــرج عــن مجــال اختصاصهــا المتعلــق حصــرا بالبــت فــي دســتورية مشــاريع القوانيــن فــإن تأســيس رفضهــا 

ــرر ضــرورة أن  ــه أي مب ــة الدســتورية ال يجــد ل ــن أنظــار المحكم ــى أن موضــوع االستشــارة يخــرج أيضــا ع عل

تقديــر مــدى إنــدراج موضــوع االستشــارة ضمــن مرجــع اختصاصهــا يتــم تقديــره بالنصــوص التــي تتعلــق بضبــط 

صالحيــات الهيئــة دون الحاجــة إلــى البحــث واالســتناد إلــى القانــون المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية.

غيــر أن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لــم تقتصــر علــى التصريــح بعــدم 

بــداء الــرأي بخصــوص االستشــارة المقدمــة مــن رئيــس الحكومــة بــل تولــت، بصــورة احتياطيــة،  اختصاصهــا الإ

الخــوض فــي مضمــون هــذه االستشــارة وهــو مــا يتناقــض مــع التحليــل الــذي اعتمدتــه الهيئــة ســابقا والــذي 

خلصــت فيــه إلــى عــدم اختصاصهــا للبــت فــي موضــوع االستشــارة وهــو مــا يوحــي بتــردد الهيئــة بخصــوص 

ــررة  ــا عــن مجــال نظرهــا مب ــا بخــروج موضوعه ــك االستشــارة وعــدم جزمه ــي تل ــت ف ــا للب مســألة اختصاصه

موقفهــا بحالــة الضــرورة معتبــرة أن »الظــروف الراهنــة التــي يمكــن أن تهــدد الســير العــادي لدواليــب الدولــة 

مــن شــأنها أن تبــرر للهيئــة إبــداء الــرأي فــي االستشــارة الماثلــة، غيــر أن ذلــك ال يمكــن أن يفهــم منــه أن الهيئــة 

تحــل محــل المحكمــة الدســتورية ضــرورة أن إبــداء الــرأي ال ينــدرج فــي إطــار الفصــل 101 الــذي يتعلــق بالبــت 

فــي نــزاع يتعلــق باختصــاص كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة بــل يقتصــر موضوعــه علــى إبــداء رأي 

استشــاري حّتمتــه تداعيــات االأزمــة الدســتورية القائمــة«.

بــداء الــرأي فــي خصــوص المســائل المعروضــة عليهــا  لــذا، فــإن تــردد الهيئــة فــي إقــرار اختصاصهــا الإ

وعــدم وجاهــة االأســاس الــذي اســتندت إليــه لقبولهــا بالبــت فــي موضــوع االستشــارة يعكــس غيــاب وضــوح 

قــرار بوظيفتهــا االستشــارية وتأســيس موقــف  الرؤيــا لــدى الهيئــة بخصــوص تحديــد مجــال نظرهــا وبالتبعيــة االإ

قانونــي ســليم بهــذا الخصــوص. وهــو مــا يبــرر، إلــى حــد، مــا خلصــت إليــه الهيئــة والــذي لــم يفــض إلــى 

ــه ال  ــاه مجــددا خــارج عــن أنظارهــا طالمــا وأن ــرة إي ــة عــن الســؤال المطــروح موضــوع االستشــارة معتب االإجاب

يمكــن، علــى حــد تعبيرهــا، »الحســم فيــه إال مــن قبــل المحكمــة الدســتورية«.

وحيــث أن التذبــذب فــي موقــف الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن وضعــف التأســيس 

القانونــي لموقفهــا يحــول دون بيــان موقــف واضــح للهيئــة بخصــوص المســألة المطروحــة ويتعــارض مــع الــدور 
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البيداغوجــي الــذي يتعيــن عليهــا االضطــالع بــه خاصــة خــالل الفتــرة التأسيســية إثــر المصادقــة علــى الدســتور 

ــي  ــن بأحــكام الدســتور وف ــف المخاطبي ــه مختل ــراءة واضحــة الأحــكام الدســتور وتوجي ويحــول دون إرســاء ق

مقدمتهــم الســلط الدســتورية بمناســبة تنزيلهــا الأحــكام الدســتور.
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ــة فــي تونــس فــي العشــرية  ــر التأكيــد علــى أهميــة دراســة المنظومــة القواعديّ ــا فــي هــذا التقري حاولن

ــات الترســيخ الديمقراطــي، بهــذه المنظومــة،  ــط منطلقــات االنتقــال وصعوب ــك برب ــرة 2021-2011، وذل االأخي

ــدى  ــد، لفهــم م ــن القواع ــة م ــة منّظم ــون كنظــام، أي كمجموع ــل ســير وتطــّور القان ــا متابعــة وتحلي وحاولن

التقــّدم فــي اكتمــال التحــّول الديمقراطــي وترســيخه عبــر منظومــة قانونيــة مســتقرة ومنســجمة مــع الطبيعــة 

الديمقراطيــة للدولــة. وقــد أكــد التقريــر علــى دراســة المخاطــر التــي تتهــدد إرســاء المنظومــة الجديــدة، وكان 

الوقــوف عنــد دراســة الحالــة االســتثنائية مؤكــدا للمخاطــر التــي ترتبــط بالهشاشــة la vulnérabilité، والفجائيــة 

ــدة  ــة الجدي ــي تحــدوا المنظوم ــم الت ــى النكــوص La réversibilité عــن االأهــداف والقي l’imprévisibilité وحت

والتــي تصاحــب أحيانــا تجــارب االنتقــال الديمقراطــي. 

وقــد تنــاول الجــزء االأول مــن التقريــر مســائل البنــاء القواعــدي الجديــد، باســتعراض تحــوالت المنظومــة 

القانونيــة التونســية خــالل العشــرية موضــوع الدراســة، ليقــف عنــد إشــكاالت المنظومــة القواعديــة المتصلــة 

ــل أحــكام دســتور 2014،  ــال تنزي ــق بعــدم اكتم ــا يتعل ــق أهــّم م ــم تدقي ــد ت ــل أحــكام الدســتور. وق بتنزي

ضافــة إلــى مســألة عــدم وضــوح تنظيــم حــاالت االأزمــات خاصــة فيمــا يتعلــق بنقائــص حــاالت الطــوارئ أو  باالإ

فيمــا يخــص الحالــة االســتثنائية للفصــل 80.

ــة  ــر عملي ــك عب ــة، وذل ــة القواعدي ــق المنظوم ــر دراســة تطبي ــي مــن التقري ــن حــاول الجــزء الثان فــي حي

ــى  ــي مــن المفــروض أن تســعى إل ــة الت ــة جمعــت فــي آن واحــد دراســة النصــوص التشــريعية والترتيبي تأليفي

ــتورية  ــة دس ــة لمراقب ــة الوقتي ــاء الهيئ ــه قض ــي لفق ــل تأليف ــر تحلي ــدة، وعب ــة الجدي ــادئ المنظوم ــيد مب تجس

داريــة. ووقــف التقريــر عنــد إشــكاالت ضمــان حســن تطبيــق القانــون. وكان هــذا  مشــاريع القوانيــن وللمحكمــة االإ

بتحليــل للمنظومــة القواعديــة المتعلقــة بتنظيــم القضــاء، والتــي ال زالــت تعانــي غيــاب تناســق فــي مســتوى 

النصــوص المتعلقــة بتســيير مرفــق العدالــة، وغيــاب التناســق علــى المســتوى الجوهــري لالأحــكام القانونيــة. 

وكان لهــذا تأثيــر علــى عــدم التكريــس الكامــل للمبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة وبضمانــات 

الحقــوق االأساســية.

الخـاتـمــة
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واهتــم التقريــر فــي فصلــه االأخيــر بتطبيــق المنظومــة القواعديــة مــن خــالل فقــه القضــاء، فوقــف عنــد 

داري بخصــوص عــدة مســائل مركزيــة تتعلــق بموقــف القاضــي مــن الدســتورية ومــن  تقلبــات فقــه القضــاء االإ

مجــال وظيفتــه، وتطــّرق أيضــا إلــى محدوديـّـة فقــه قضــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن 

وخاصــة إلــى الخيــار المتحفــظ للهيئــة فــي أداء وظيفتهــا.

وقــد تبلــورت مــن خــالل هــذا التقريــر جملــة مــن التصــورات والتوصيــات، إال أن اعــالن الحالــة 

االســتثنائية يــوم 25 جويليــة 2021، فــرض مراجعــة رؤيــة التوصيــات علــى أســاس فرضيــات الخــروج مــن حالــة 

ــق  ــي 22 ســبتمبر 2021 يتعل ــؤّرخ ف ــدد 117 لســنة 2021 م ــر الرئاســي ع ــال شــك أن صــدور االأم االســتثناء. ف

ــا دســتور 2014، إذ أن  ــي جــاء به ــة الت ــة القواعدي ــار المنظوم ــى انهي ــة أول ــن جه ــد م ــر اســتثنائية، يؤك بتدابي

هــذا االأمــر تجــاوز هرميــة القواعــد القانونيــة التــي ضبطهــا الدســتور، بإلغــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 

مشــاريع القوانيــن )فصــل 21 مــن االأمــر(، وهــذا بمثابــة الغــاء للفقــرة 7 مــن الفصــل 148 مــن الدســتور. وعــدل 

ــم إصــدار النصــوص ذات  ــه »يت ــى أن ــص عل ــن الدســتور، إذ ن ــر الفصــل 70 م ــن هــذا االأم ــع م الفصــل الراب

الصبغــة التشــريعية فــي شــكل مراســيم يختمهــا رئيــس الجمهوريــة ويــأذن بنشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 

التونســية، وذلــك بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء«.

وفتــح الفصــل 22 مــن االأمــر عــدد 117 لســنة 2021 البــاب أمام فرضيــات مختلفة فيمــا يتعلق باســتمرارية 

ــة  ــالت المتعلق ــداد مشــاريع التعدي ــة إع ــس الجمهوري ــى رئي ــه »يتول ــى أن ــص عل ــد ن النظــام الدســتوري، فق

باالإصالحــات السياســية باالســتعانة بلجنــة يتــم تنظيمهــا بأمــر رئاســي« وهــذا يجعــل فرضيــات الخــروج مــن 

ــارات أساســية فــي  ــع خي ــة، متعــددة، ويمكــن القــول بوجــود أرب ــي وضــع المنظومــة القواعدي االأزمــة، وبالتال

هــذا الســياق:

يمثل الخياران االأوالن خياران للقطع مع النظام الدستوري الذي جاء به دستور 2014. 

الخيــار االأول هــو خيــار القطــع مــع تجربــة 2014، وإعــادة ســيناريو 17 مــارس 2011 فــي تونــس، وذلــك 

بإعــالن اســتحالة تطبيــق أحــكام الدســتور، والدعــوة إلــى وضــع دســتور جديــد. وقــد صــّرح مستشــار رئاســة 

ــق أساســي  ــي عائ ــوم 9 ســبتمبر 2021 بالقــول« إن الدســتور الحال ــاء ي ــة بهــذا الإحــدى وكاالت االأنب الجمهوري

ــر النظــام السياســي  ــاك اتجــاه لتغيي ــة«، مضيفــا أن » هن ويفتــرض تعليقــه ووضــع نظــام للســلطات المؤقت

وربمــا عبــر اســتفتاء«284.

ولئــن يعتبــر البعــض أن لهــذا الخيــار إيجابيــة التأســيس مــن جديــد، بعيــدا عــن قيــود النظــام الحالــي، 

فإنــه يتضمــن مخاطــر كبيــرة تحــّد مــن فــرص نجاحــه. فمــن جانــب أول، يصعــب اليــوم إيجــاد توافــق مثلمــا كان 

الحــال ســنة 2011، فالوضــع السياســي مختلــف، واالأطــراف السياســية منقســمة بشــكل كبيــر. مــن جانــب آخــر 

يمثــل إطــالق مســار دســتوري جديــد مغامــرة غيــر مضمونــة النتائــج، فإمــا أن تتــم الدعــوة إلــى انتخــاب مجلس 

https://urlz.fr/gINeK - 284 تم االطالع عليه يوم 1 نوفمبر 2021 على الساعة الواحدة بعد الظهر.
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تأسيســي جديــد وفــي هــذه الحالــة لــن تكــون نتائــج االنتخابــات مؤكــدة، إذ قــد تفــرز أغلبيــة غيــر مســتقرة. إذ 

ــة مســتقرة يحــول  ــة نيابي ــاب أغلبي ــة المجلــس ضــرورة أن غي ــد حتمــا بتركيب ســيتأثر مضمــون الدســتور الجدي

دون توفــر االأغلبيــة المطلوبــة لتقديــم والمصادقــة علــى مقترحــات التعديــل ومراجعــة المنظومــة الدســتورية 

فضــال عــن أن عــدم اســتقرار االأغلبيــة البرلمانيــة قــد يــؤدي إلــى تراجــع عــن المكتســبات الديمقراطيــة، أو أن 

يتــّم اعــداد مشــروع عبــر لجنــة يعينهــا رئيــس الجمهوريــة ثــم يتــم عــرض المشــروع علــى االســتفتاء الشــعبي، 

وهــذا االأســلوب يمثــل فــي حــد ذاتــه تراجعــا عــن الديمقراطيــة، وعــودة إلــى أســاليب الخمســينيات مــن القــرن 

ــي  ــرار هــذا الحــّل ف ــع استســهال تك ــد يق ــرة، فق ــى ســابقة خطي ــار إل ــد يتحــّول هــذا الخي ــرا ق الماضــي. أخي

المســتقبل كلمــا وجــد رئيــس جديــد أن الوضــع السياســي أو الدســتوري ال يناســبه، فضــال عــن أن هــذا الخيــار 

 le système institutionnel والمنظومــة المؤسســاتية le système normatif يؤكــد انهيــار المنظومــة القواعديــة

، وهــو مــا ال يتفــق مــع فلســفة دولــة القانــون. 

ــر  ــة عب ــة التمثيلي ــات الديمقراطي ــك مقوم ــي القطــع مــع دســتور 2014، وتفكي ــل ف ــي يتمث ــار الثان الخي

ــة،  ــرة االنتقالي ــإدارة الفت ــة ب ــس الجمهوري ــراد رئي ــى انف ــار عل ــذا الخي ــيقوم ه ــدي«. وس ــم قاع ــالل »تنظي إح

عــداد »التصــور الجديــد« للتنظيــم السياســي. ويبــدو أن هنــاك جهــات تدفــع نحــو  ويكــون لــه دور محــوري الإ

شــارات إلــى فشــل الديمقراطيــة وضــرورة تعويضهــا ببنــاء قاعــدي ينطلــق مــن  هــذا الخيــار، فبعــد عديــد االإ

العمــادات ليقــع تصعيــد »الــوكالء« علــى المســتوى المركــزي وتكــون وكالــة هــؤالء قابلــة للفســخ. جــاءت كلمــة 

رئيــس الجمهوريــة فــي مســتهل اجتمــاع مجلــس الــوزراء يــوم 18 نوفمبــر 2021، لتوضــح معالــم خيــار رئيــس 

الجمهوريــة والــذي يمكــن إيجــازه فــي االآتــي: 

دخال تعديالت على النظام السياسي.. 1 ضبط جدول زمني الإ

وضع خطة لتنظيم استفتاء الكتروني )حول تعديل الدستور(.. 2

تتولــى لجنــة )معّينــة مــن الرئيــس( فــي مرحلــة الحقــة »تجســيد مطالــب التونســيين ضمــن دســتور . 3

حقيقــي«.

»تونــس فــي حاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى مراســيم منهــا المتعلــق باختصــار آجــال البــّت . 4

فــي الجرائــم االنتخابيــة«.

لكــن ال بــّد مــن التأكيــد علــى أنــه خيــار ســيؤدي إلــى العــودة إلــى شــخصنة الســلطة، مــع تكريــس تنظيــم 

هالمــي قــد يــؤدي فشــله إلــى تــردي الوضــع السياســي فــي غيــاب مؤّسســات يمكــن أن تؤّمــن اســتمرارية الدولــة.

أمــا الخيــاران المتضمنــان للوصــل مــع دســتور 2014، لكــن بالقطــع مــع االأوضــاع السياســية التــي أوصلت 

إلــى االأزمــة فيمكــن إيجازهمــا فــي التالي:

ــيين  ــن السياس ــة والفاعلي ــراف االجتماعي ــب االأط ــع أغل ــع م ــق واس ــى تواف ــوم عل ــث: يق ــار الثال الخي

ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وقــد يكــون المنطلــق عبــر مؤتمــر وطنــي تنبثــق عنــه جــوالت تعمــل علــى تحديــد 

ــارات(.  ــق )روزنامــة وخي خارطــة طري



ــى اســتئناف  ــاء عل ــي االبق ــة، وف ــن جه ــراد بالســلطة م ــب االنف ــي تجّن ــات هــذا الحــّل ف ــل إيجابي وتتمث

التجربــة الدســتورية، ممــا يقّلــص مــن اســتمرار الخــروج عــن الدســتور. ويمكــن ضمــن هــذا الخيــار، اســتلهام 

ــات  ــار اختالف ــع اعتب ــة، م ــة الخامس ــى الجمهوري ــية إل ــة الفرنس ــة الرابع ــن الجمهوري ــتوري م ــال الدس االنتق

ــان. ــكان والزم الم

الخيــار االأخيــر، وســيتم ذكــره بالرغــم مــن تراجــع امكانيــة اعتمــاده اليــوم، يتمثــل فــي القطــع مــن 

خــالل الوصــل، ويعنــي أن يتــم االإصــالح عبــر المؤسســات الدســتورية، ويكــون حجــر الزاويــة فيــه حــّل البرلمان 

باعتبــاره »العقــدة المســتعصية« Le nœud gordien ، والدعــوة إلــى انتخابــات ســابقة الأوانهــا، يكــون رهانهــا 

االأساســي اصــالح مؤسســات الجمهوريــة عبــر المؤسســات.

ــن منطلقــات االنتقــال  ــة وبي ــة الربــط بيــن دراســة المنظومــة القواعدي كل هــذا يؤكــد مــرّة أخــرى أهمي

وصعوبــات الترســيخ الديمقراطــي، وهــذا يجعــل مــن التقريــر وثيقــة أساســية فــي فهــم إشــكاالت 

ــا الســتخالص  ــي تــم التعــرض إليهــا فــي المقدمــة، ويدفعن ــة، وفهــم المخاطــر الت المنظومــة القواعدي

ــون،  ــر القان ــة عب ــاه الديمقراطي ــي اتج ــير ف ــب أن يس ــتثناء، يج ــة االس ــن حال ــروج م ــدروس، إذ إن الخ ال

ــذي ســيقع  ــار ال ــا كان الخي ــيخ الديمقراطــي مهم ــار الترس ــى مس ــى العــودة إل ــن الضــروري العمــل إل فم

ــاده. اعتم
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بالعربية:

بــن عمــر وآخــرون: اصــالح القانــون الجزائــي التونســي. قــراءة متقاطعــة فــي المشــروع االأولــي مــن الكتــاب 	 

االأول للمجليــة الجزائيــة. تونــس: نيرفانــا: 2018.

ــن، مجموعــة 	  ــى دســتورية القواني ــة الالحقــة للمحكمــة الدســتورية عل شــاكر ، فــدوى المصمــودي. الرقاب

أعمــال مهــداة إلــى العميــد محمــد صالــح بــن عيســى، مركــز النشــر الجامعــي، 2019.

ــن عــدد 6/ 2014 	  ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــى قــرار الهيئ ــق عل العــش، فــدوى. تعلي

ــات  ــن الطاق ــاء م ــاج الكهرب ــق بإنت ــون المتعل ــروع القان ــوص مش ــر 2014 بخص ــخ 8 أكتوب ــادر بتاري الص

ــة التونســية للعلــوم القانونيــة والسياســية، عــدد2، 2-2017، مركــز النشــر الجامعــي،  المتجــددة، المجل

 ،2017

نتقاليــة، مجموعــة االأعمــال المهــداة إلــى العميــد محمــد 	  الضيفــي، أحــالم.: المراســيم فــي المرحلــة االإ

صالــح بــن عيســى، المركــز الجامعــي للنشــر، 2019، 

ــون. تونــس: 	  ــة القان ــون خفــي يحكــم دول ــات: قان ــد وآخــرون. المناشــير الســالبة للحري الفرشيشــي، وحي

.2018

الفرشيشي، وحيد وآخرون. في الالتفاضلية بين الحقوق والحريات. تونس: ديسمبر 2020.	 

الماجــري، خالــد. ضوابــط الحقــوق والحريــات. تعليــق علــى الفصــل 49 مــن الدســتور ال تونســي. تونــس: 	 

المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 2017.

ــات« بصــدد النشــر قــدم فــي أعمــال ملتقــى 	  ــي بالحقــوق والحري ــي »وعــي القاضــي الجزائ ــك غزوان مال

»القاضــي الجزائــي وحمايــة الحقــوق والحريــات« تنظيــم مخبــر العلــوم الجزائيــة واالإجــرام بكليــة الحقوق 

المراجع
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والعلــوم السياســية بتونــس والجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 

بتونــس أيــام 28 و29 تشــرين الثانــي 2019. 

ســلوى الحمرونــي. دليــل القاضــي الدســتوري فــي تطبيــق أحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور، المؤسســة 	 

ــة. نتخابي ــة والمســاعدة االإ ــة للديمقراطي الدولي

تقارير:

تقريــر المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة: متابعــة تطبيــق الدســتور التونســي وتجســيده علــى 	 

طــار القانونــي. تونــس: 2018. مســتوى االإ

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. تونس: 2018.	 

بالفرنسية:

	 Ariane Vidal Naquet ; Les protections parlementaire et juridictionnelle de la Constitution: 
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