مقترحات جعديل "سوليدار ثونس الاجحماعية" املحعلقة
بمشروع القانون املحعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
النص ألاصلي

الفصل :19
لرئيس اذليئة وأعضائها مجع ادلعلومات
واألدلة والشهادات ،وذلم يف حالة التأكد
الشديد يقوموا بأعمال التفتيش وحجز
الوثائق وادلعدات وادلنقوالت يف احملالت
ادلهنية يف القطاعني العام واخلاص.
اخر على أن تتم إحالة احملاضر ونتائج
األعمال ادلنجزة يف ىذا اإلطار إىل
السلطة القضائية ادلختصة يف أجل ال
يتجاوز  24ساعة من تاريخ تلك
األعمال.
وذلم احلق يف االستنجاد بأعوان القوة
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الصيغة املعدلة

الفصل :19
لرئيس اذليئة وأعضائها مجع ادلعلومات واألدلة
والشهادات ،وذلم أن يقوموا بأعمال التفتيش
وحجز الوثائق وادلعدات وادلنقوالت األموال
دون إجراء اخر على أن تتم إحالة احملاضر
ونتائج األعمال ادلنجزة يف ىذا اإلطار إىل
السلطة القضائية ادلختصة يف أجل ال يتجاوز
 72ساعة من تاريخ تلك األعمال.
وذلم احلق يف االستنجاد بأعوان القوة العامة.
وتعتمد احملاضر والتقارير اليت حيررىا رئيس
اذليئة وأعضائها عند مباشرة أعمال التقصي يف
جرائم الفساد حججاً ال ميكن الطعن فيها إال

شرح ألاسباب

إن ىذه الصياغة للفصل  19كما جاءت
دبشروع القانون ال تتالءم دبا جاء بو الدستور،
فقد خول الفصل  130من الدستور للهيئة
صالحيات رصد حاالت الفساد والتقصي فيها
والتحقق منها ،وقد جاءت عبارات ىذا الفصل
عامة ومطلقة شلا يعطي للهيئة ادلذكورة كامل
االختصاص يف اللجوء إىل أعمال التقصي
والتفتيش واحلجز واستعمال أي وسيلة أخرى من
شأهنا أن تفضي هبا إىل كشف احلقيقة.
ويستنتج شلا تقدم أن منع اذليئة صلب ىذا
الفصل من القيام بإجراءات أخرى عدا التفتيش

العامة.
تعتمد احملاضر والتقارير اليت حيررىا رئيس
اذليئة وأعضائها عند مباشرة أعمال
التقصي يف شبهات الفساد حججاً ال
ميكن الطعن فيها إال بالزور.

بالزور.

واحلجز من شأنو أن يكبل أعماذلا ويعيقها عن
ازباذ بعض القرارات والقيام ببعض األعمال اليت
تقتضيها األحوال (على غرار إجراء حجز
األموال) ،فضال عن أن ىذا التضييق يتناىف مع
الفلسفة العامة للفصل  130من الدستور ،دبا
يتجو معو لكل ىذه األسباب حذف عبارة "
دون إجراء آخر".

ب-يتجو حذف عبارة "ادلعدات وادلنقوالت"

الوارد ذكرىا هبذا الفصل وتعويضها بعبارة
"األموال" اليت تستوعب مصطلحي ادلعدات
وادلنقوالت سالفي الذكر.

ج-كما يتعني استبدال أجل
بذات الفصل بأجل
معقوال وواقعيا.
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72

24

ساعة ادلذكور

ساعة باعتباره أجال

الفصل :21
للهيئة احلق يف استدعاء كل شخص سواء
من القطاع العام او القطاع اخلاص
لالستفسار والتحري معو حول شبهات
الفساد.
ويتم االستدعاء بأي وسيلة تًتك أثراً
كتابيا.
وال حيول عدم احلضور ،بعد االستدعاء
دون مواصلة اذليئة النظر يف ادللف.
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الفصل :21
للهيئة احلق يف استدعاء كل شخص سواء
من القطاع العام او القطاع اخلاص لالستفسار
والتحري معو حول شبهات الفساد.
ويف صورة عدم االستجابة لالستدعاء ميكن
للهيئة إجبار ادلستدعى على احلضور لديها
بشىت السبل وذلك بالتنسيق مع اجلهة
القضائية ادلختصة.

أبرزت التجربة سواء من خالل عمل جلنة تقصي
احلقائق أو اذليئة الوقتية دلكافحة الفساد احلالية
أن عدم سبكني اذليئة من فرض احًتام االستجابة
لالستدعاءات اليت توجها لذوي الشبهة ساىم
يف سلبا يف إضفاء النجاعة والفاعلية على أعماذلا
وتدخالهتا .لذلك يقًتح سبكني اذليئة من الوسائل
القانونية اليت زبول ذلا فرض مثول األشخاص
الذين يتم استدعائهم من قبلها ،إلضفاء النجاعة
وادلصداقية الالزمتني على إجراءاهتا.
ويف ىذا الصدد ميكن التنصيص على أحكام
تفرض تنسيق اذليئة مع اجلهاز القضائي جلرب
األشخاص ادلمتنعني عن احلضور لديها طبق
اإلجراءات والتدابري ادلعمول هبا يف مادة
اإلجراءات اجلزائية ،كطلب استصدار بطاقة
جلب من قبل النيابة العمومية ،على أن يتم ذلك

خالل آجال سلتصرة وبناء على إجراءات يتم
التنصيص عليها صلب مشروع القانون.
الفصل :26
ميكن للهيئة يف صورة وجود شبهة فساد
جدية ،أن تطلب من السلطة القضائية
ادلختصة ازباذ االجراءات التحفظية
الالزمة كىتحجري السفر أو ذبميد األموال
أو ادلمتلكات
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الفصل :26
ميكن للهيئة بعد موافقة رللسها أن تأذن
لرئيس اإلدارة أو ادلؤسسة اخلاصة ادلعنية
بإيقاف العون ربفظيا عن العمل وذلك بعد
مساعو من اجمللس ،كما ميكن ذلا أن تطلب من
السلطة القضائية ازباذ االجراءات التحفظية
الالزمة ربجر السفر أو ذبميد األموال أو
ادلمتلكات.
ويف صورة إحالة اذليئة ادللفات إىل النيابة
العمومية فإن ىذه األخرية ربيلها آليا وبصفة
مباشرة للدوائر احلكمية ادلختصة ،ودبجرد
إحالة تلك ادللفات فإهنا تكون صاحبة أولوية

أ -يف سياق تدعيم صالحيات اذليئة ،وسعيا إىل
إضفاء مزيد من النجاعة على عملها ،يقًتح
إعطائها إمكانية اإلذن لرؤساء اإلدارات بازباذ
اإلجراءات التحفظية الواجبة ضد األعوان الذين
علقت هبم شبهات فساد جدية كإيقافهم وقتيا
عن العمل وإيقاف صرف مرتباهتم إىل حني
احلسم يف ملفاهتم من قبل اجلهات ادلعنية ،علما
وأن ىذا ادلقًتح يقتضي سبكني العون موضوع
الشبهة من حق الدفاع عن نفسو واإلدالء بأقوالو
يف الغرض أمام اجمللس قبل اإلذن بازباذ أي
إجراء ربفظي ضده.

التعهد هبا.
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ب -يف إطار التنسيق مع اجلهاز القضائي،
وسعيا لتحقيق التكامل بني أعمال اذليئة
واألعمال القضائية ،وحىت ال تكون اذليئة
الدستورية حلقة إضافية تساىم يف تشعب وإطالة
اإلجراءات ادلتعلقة دبلفات الفساد ،يتجو
التنصيص على اتباع إجراءات خاصة وسلتصرة
من قبل اجلهاز القضائي كلما أحالت لو اذليئة
ملف فساد مت فيو التحقق من جدية شبهة
الفساد ،ذلك أنو يفًتض اعتماد مجيع احملاضر
والوثائق وتقارير األحباث ادلضمنة بذلك ادللف
واالعتداد هبا من قبل القضاء ،األمر الذي يتعني
معو إحالة ادللف مباشرة على اذليئة القضائية
ادلختصة للحكم فيو بدل إعادة إجراءات
التحقيق فيو رلددا ،علما وأنو سبق للتشريع
التونسي أن اعتمد مثل ىذا التمشي فيما يتعلق

دبلفات العدالة االنتقالية احملالة من قبل ىيئة
احلقيقة والكرامة إىل النيابة العمومية ،حيث
اقتضى الفصل  3من القانون األساسي عدد 17
لسنة  2014ادلؤرخ يف  12جوان  2014ادلتعلق
بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة
بالفًتة ادلمتدة بني  17ديسمرب  2010و28
فيفري  ،2011أنو يف صورة إحالة ىيئة احلقيقة
والكرامة ملفات إىل النيابة العمومية فإن ىذه
األخرية ربيلها آليا للدوائر القضائية ادلتخصصة،
ودبجرد إحالة النيابة العمومية تلك ادللفات إىل
الدوائر ادلذكورة ،فإهنا تكون صاحبة أولوية التعهد
هبا .ومن شأن ىذا ادلقًتح تفادي الوضعية
اجملمدة والعبثية اليت تعرفها ملفات اللجنة الوطنية
لتقصي احلقائق حول الرشوة والفساد يف ثنايا
القضاء العديل وأروقتو.
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ويضاف إىل ما سبق ،تطور القانون اجلزائي
ادلقارن ضلو حذف خطة قاضي التحقيق (تراجع
التجربة العراقية ادلشار إليها يف العنوان األول).
الفصل :29
يف صورة تعهد قلم التحقيق يف شبهة
فساد ،تتخلى اذليئة وجوباً عن أعمال
التقصي ،وتتوىل اجلهة القضائية اعالمها
بنتائج التحقيقات والقرارات واألحكام
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الفصل :29
يف صورة تعهد قلم التحقيق يف شبهة فساد،
تتخلى اذليئة وجوباً عن أعمال التقصي،
وتتوىل اجلهة القضائية ادلتعهدة إعالم اذليئة
بصفة دورية كل ثالثة أشهر حول مدى تقدم
سري ادللفات احملالة عليها مهما كان الطور
القضائي الذي ىي فيو.

أثبتت التجربة من خالل أعمال اللجنة الوطنية
لتقصي احلقائق حول الرشوة والفساد وكذلك
اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد غياب أي معلومة
خبصوص ادللفات احملالة على اجلهاز القضائي،
وىو ما أضفى على أعمال اذليئات ادلذكورة
بعض الضبابية لدى الرأي العام وقلص من صلاعة
مكافحتها للفساد ومن مصداقيتها وشكل نقطة
ضعف عند تقييم أدائها.
لذا وبغاية إضفاء ادلزيد من الشفافية والنجاعة
يف ىذا اجملال ،ويف إطار تفعيل آليات متابعة مآل

ادللفات اليت كانت بعهدة اذليئة وسبت إحالتها
للقضاء ،يتجو ادلبادرة بالتنصيص على وجوبية
التنسيق بني اذليئة واجلهاز القضائي يف ىذا
اخلصوص وذلك من خالل استحداث آلية
إجرائية رمسية ومقننة يتم دبوجبها إحاطة اذليئة
دبختلف األشواط وادلراحل اليت قطعها ادللف أمام
سلتلف درجات التقاضي ،وذلك بتويل اجلهة
القضائية بإعالمها بصفة دورية حول مدى تقدم
سري أعمال القضاء يف ادللفات احملالة عليو من
اذليئة.
الفصل30:
تلتزم مجيع اذلياكل العمومية واخلاصة
واذليئات الدستورية ادلستقلة وغريىا من
اذليئات دبد اذليئة تلقائيا أو بطلب منها
بادلعلومات والوثائق ادلتضمنة لكل
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الفصل30:

تلتزم مجيع اذلياكل العمومية واخلاصة واذليئات يتجو اعتماد إجراءات خاصة باذليئة عند تقدميها
لطلب إذن استعجايل من القضاء كالتنصيص
الدستورية ادلستقلة وغريىا من اذليئات دبد
على آجال سلتصرة سبيزىا عن باقي ادلتقاضني
اذليئة تلقائيا أو بطلب منها بادلعلومات
والوثائق ادلتضمنة لكل ادلعطيات اليت بلغت وتنسجم مع طبيعة ادلهام ادلوكولة ذلا واليت تقتضي

ادلعطيات اليت بلغت إىل علمها دبناسبة
شلارسة مهامها واليت تدخل ضمن
مشموالت اذليئة وذلك يف أجل قدره
مخسة عشر يوماً من تاريخ إيداع
الطلب.
ويف حالة إنقضاء األجل ادلذكور دون
االستجابة لطلب اذليئة أو يف حاالت
التأكد ،ميكن ذلذه األخرية استصدار
اذون استعجالية من القضاء اإلداري يف
الغرض .

إىل علمها دبناسبة شلارسة مهامها واليت تدخل ضرورة حصوذلا على ادلعلومة يف أقرب األوقات
ضمن مشموالت اذليئة وذلك يف أجل قدره وبأيسر السبل.
مخسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
ويف حالة إنقضاء األجل ادلذكور دون
االستجابة لطلب اذليئة أو يف حاالت التأكد،
ميكن ذلذه األخرية استصدار اذون استعجالية
من القضاء اإلداري يف الغرض وتصدر
احملكمة اإلدارية قرارىا يف أجل أقصاه شهر
من تاريخ تقدمي مطلب اإلذن.

الفصل :32
الفصل :32
ال ميكن ألي جهة رلاهبة طلبات اذليئة بقطع النظر عن كل التحاجري الواردة بالقوانني ضمانا حلق اذليئة يف االطالع ،يقًتح تضمني ىذا
اجلاري هبا العمل ،ميكن للهيئة الولوج إىل كل الفصل فقرة إضافية تفيد رفع كل التحاجري
بالسر ادلهين أو البنكي أو اجلبائي.
وإذا كان طلب اذليئة متعلقاً باالستثناءات ادلعطيات والوثائق واألرشيفات الالزمة إلصلاز الواردة بالقوانني اجلاري هبا العمل حىت تتمكن
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ادلنصوص عليها بالتشريع اخلاص بالنفاذ
إىل ادلعلومة فلها أن تلجأ إىل القضاء
اإلداري الستصدار إذن استعجايل يف
الغرض وذلك يف أجل قدره مخسة عشر
يوماً من تاريخ إيداع الطلب.

مهمتها ومن دون إمكانية رلاهبتها بالسر اذليئة من الولوج إىل كل ادلعطيات والوثائق
ادلهين أو السر البنكي أو اجلبائي أو ادلعطيات واألرشيفات الالزمة إلصلاز مهمتها على أحسن
وجو ،علما وأن الفصل  40من القانون األساسي
الشخصية.
عدد  53لسنة  2013ادلؤرخ يف  24ديسمرب
 2013ادلتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها
قد اعتمد ىذا التمشي لتمكني ىيئة احلقيقة
والكرامة من إصلاز مهامها بأيسر السبل.

الفصل :36
الفصل :36
يًتكب رللس اذليئة من أعضاء مستقلني يًتكب رللس اذليئة من أعضاء مستقلني
زلايدين من ذوي الكفاءة والنزاىة ،يباشرون
زلايدين من ذوي الكفاءة والنزاىة،
يباشرون مهامهم لفًتة واحدة مدهتا ست مهامهم لفًتة واحدة مدهتا ست سنوات.
يتم ذبديد ثلث أعضائها كل سنتني وميارس
سنوات.
األعضاء ادلنتهية مدة واليتهم مهامهم صلب
يتم ذبديد ثلث أعضائها كل سنتني
رللس اذليئة إىل حني تسلم األعضاء اجلدد
وميارس األعضاء ادلنتهية مدة واليتهم
دلهامهم.
مهامهم صلب رللس اذليئة إىل حني
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أ-يعترب رللس اذليئة أىم ىيكل هبا بالنظر لطبيعة

الصالحيات ادلوكولة إليو ،وىو ما يقتضي تعزيز
تركيبتو باخلربات والكفاءات كما وكيفا.
ويقًتح يف ىذا الصدد تدعيم عضوية القضاة
داخل اجمللس نظرا دلا يتميز بو ىؤالء من إدلام
واسع بادلسائل ذات النظر ومن سبلك بتقنيات
وإجراءات البحث والتقصي يف تتبع جرائم
الفساد ادلتشعبة ،ذلك أنو غالبا ما يكون

يتم انتخاب رللس اذليئة من قبل رللس نواب
تسلم األعضاء اجلدد دلهامهم.
يتم انتخاب رللس اذليئة من قبل رللس الشعب.
يًتكب رللس اذليئة من  12عضو كما يلي:
نواب الشعب.
 / 1قاضيني عدلييين
يًتكب رللس اذليئة من تسعة أعضاء كما
 /2قاضيني ماليني
يلي:
 / 1قاض عديل
 /3قاضيني إداريني
 /2قاض مايل
 /4زلام مرسم لدى التعقيب

 /3قاض إداري
 /5خبري زلاسب
 /6سلتص يف العلوم االجتماعية
 /4زلام
 /7سلتص يف اجلباية أو الرقابة اإلدارية
 /5سلتص يف مراقبة احلسابات أو
وادلالية
التدقيق
 /8سلتص يف االتصال واإلعالم
 /6سلتص يف العلوم االجتماعية
 /7سلتص يف اجلباية أو الرقابة مجيعهم ذلم أقدمية  15سنة عمال فعليا من
تاريخ تقدمي الًتشح.
اإلدارية وادلالية
 / 9عضو ميثل منظمات ومجعيات اجملتمع
 /8سلتص يف االتصال واإلعالم
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للقاضي التجربة واحلنكة يف إجراء التقاطعات
واألحباث واالستقراءات واستخالص النتائج منها
وربرير زلاضر البحث والتحقيق وإجراء ادلعاينات
ومساع ادلشتبو هبم وسبكينهم من حقوق الدفاع،
وىو ما قد ال يتوفر يف باقي أعضاء اجمللس الذين
ذلم اختصاصات أخرى.
لذلك يستحسن مضاعفة عدد القضاة
باجمللس إلدخال أكثر صلاعة وفعالية على أعمالو،
ىذا باإلضافة إىل الدور الذي من ادلفروض أن
يلعبو القضاة أعضاء اجمللس يف التنسيق مع
اجلهاز القضائي الذين ينتمون إليو ويف ادلسامهة
يف رفع اإلشكاليات والعوائق اليت أثبتت التجربة
وجودىا بني اذليئات السابقة واجلسم القضائي.
ومن ادلزايا اإلضافية ذلذا احلل ذبنب
احملاصصات السياسية داخل الربدلان ،خاصة أن

مجيعهم ذلم أقدمية  10سنوات عمال
فعليا من تاريخ تقدمي الًتشح.
 / 9عضو ميثل منظمات ومجعيات
اجملتمع ادلدين ادلعنية باحلوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد ناشط دلدة ال تقل عن
ثالث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو ادلنظمة الناشطة
باجملتمع ادلدين ،جيب أن تكون تونسية
مصرح هبا منذ ثالث سنوات على األقل
وأن تكون وضعيتها اإلدارية وادلالية قانونية
طبقا للتشريع اجلاري بو العمل.

ادلدين ادلعنية باحلوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد ناشط دلدة ال تقل عن ثالث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو ادلنظمة الناشطة باجملتمع
ادلدين ،جيب أن تكون تونسية مصرح هبا منذ
ثالث سنوات على األقل وأن تكون وضعيتها
اإلدارية وادلالية قانونية طبقا للتشريع اجلاري بو
العمل.

قرينة احلياد لدى القضاة ىي األقوى قانونا.
ويندرج ىذا ادلقًتح يف سياق مقًتحنا
السابق خبصوص الفصل  26من ادلشروع باعتبار
أن العضوية ادلعززة للقضاة باجمللس يساىم يف
إصلاح خيار عدم جلوء القضاء رلددا إىل إجراءات
التحقيق اليت سبق القيام هبا على مستوى اذليئة،
وميثل يف ىذا اإلطار وجود القضاة باجمللس
ضمانة إضافية لسالمة إجراءات التحقيق ادلذكورة
كسالمة ادلوقف الواقعي والقانوين للهيئة من
ادللف ادلعروض على أنظارىا خبصوص ثبوت
شبهة الفساد من عدمها.

ب-بغاية ضمان اخلربة الكافية يف احملامي عضو
اجمللس ،يتجو اشًتاط أن يكون مرمسا لدى
التعقيب.

ج-تقتضي عضوية اجمللس وجود خبري زلاسب
12

مرسم جبدول اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية دلا
يتميز بو ىذا السلك من معرفة دقيقة دبراقبة
احلسابيات والتدقيق فيها ،وىو ما يتجو معو
استبدال عبارة "سلتص يف مراقبة احلسابات أو
التدقيق" بعبارة "خبري زلاسب".
د-اقتضى ىذا الفصل أن يكون عضو باجمللس
صاحب أحد االختصاصات التالية :مالية
عمومية أو جباية أو الرقابة اإلدارية وادلالية.
وادلالحظ يف ىذا الصدد أن ادلنطق يفرض
أن يكون باذليئة عضو سلتص يف ادلالية العمومية
أو اجلباية ينضاف إليو عضو آخر سلتص يف
الرقابة ينتمي وجوبا إىل أحد ىياكل الرقابة
األفقية الثالثة (اذليئة العامة دلراقبة ادلصاحل
العمومية وىيئة الرقابة ادلالية وىيئة رقابة أمالك
الدولة والشؤون العقارية).
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ه -اشًتط ىذا الفصل أن تكون للقضاة
وللمختص يف مراقبة احلسابات وللمختص يف
العلوم االجتماعية وللمختص يف ادلالية العمومية
أو اجلباية أو الرقابة اإلدارية وادلالية أقدمية ال تقل
عن  10سنوات ،وىي أقدمية غري كافية يف
تقديرنا وال تضمن توفر عناصر اخلربة الواسعة
والنضج الكايف يف التعامل مع ادللفات ومع احمليط
اخلارجي دللفات الفساد بالنظر جلسامة ادلسؤولية
ادللقاة على أعضاء اجمللس ودقة الصالحيات
ادلوكولة إليهم وتشعبها ،لذلك يقًتح اشًتاط
أقدمية فعلية دنيا ال تقل عن  15سنة.

ز-تبعا دلا تقدم ذكره من رلمل ادلالحظات،

يقًتح الًتفيع يف عدد أعضاء اجمللس من  9إىل
 12حبساب قاضيني عن كل جهاز قضائي
وسلتص يف الرقابة ينضاف للمختص يف ادلالية
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العمومية واجلباية مقابل االستغناء عن ادلختص
يف االتصال واإلعالم ،مع ادلالحظ أنو على
خالف اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات وىيئة
االتصال السمعي البصري مل يتعرض الدستور يف
فصلو  130إىل عدد أعضاء ىيئة احلوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد .كما يتعني التنصيص
على ترجيح صوت رئيس اجمللس يف صورة
تساوي األصوات تفاديا لكل تعطيل ألعمال
اجمللس.
ىذه الصيغة للفصل  37تتعارض مع ما جاء بو
الفصل :37
الفصل :37
جيب أن تتوفر يف ادلًتشح لعضوية رللس جيب أن تتوفر يف ادلًتشح لعضوية رللس اذليئة الفصلني  125و 130والذين اشًتطا صفة
احلياد يف أعضاء رللس اذليئة ،إذ أن رلرد االنتماء
الشروط التالية:
اذليئة الشروط التالية :
 أن يكون تونسي اجلنسية ومتمتعا  -أن يكون تونسي اجلنسية ومتمتعا حبقوقو حلزب سياسي ولو دون تقلد مسؤولية مركزية أوزللية يف حزب يفقد صفة احلياد للشخص.
ادلدنية والسياسية.
حبقوقو ادلدنية والسياسية.
 أن ال يقل سنو عن  30سنة. أن ال يقل سنو عن  30سنة.15

 أن تكون لو خربة يف رلال احلوكمةالرشيدة أو مكافحة الفساد.
 أن يكون مستقال ،زلايدا ونزيها. -أن يكون يف وضعية جباية قانونية.

 أال يكون قد تحمل مسؤولية مركزيةأو محلية في حزب سياسي.

 أال يكون قد صدر يف حقو حكمقضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو
مت عزلو أو إعفاؤه أو طرده أو شطبو من
مهامو بسبب ارتكاب جرمية من اجلرائم
ادلتعلقة بالفساد.
يتضمن ملف الًتشح وجوبا يشهد بتوفر
الشروط القانونية لدى ادلًتشح.
ويًتتب عن كل تصريح خاطئ أو عن
كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط
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 أن تكون لو خربة يف رلال احلوكمةالرشيدة أو مكافحة الفساد.
 أن يكون مستقال ،زلايدا ونزيها. أن يكون يف وضعية جباية قانونية. أال يكون منخرطا أو ناشطا يف أي حزبسياسي خالل اخلمس سنوات السابقة لتاريخ
فتح الًتشحات،
 أال يكون قد صدر يف حقو حكم قضائيبات من أجل جنحة أو جناية أو مت عزلو أو
إعفاؤه أو طرده أو شطبو من مهامو بسبب
ارتكاب جرمية من اجلرائم ادلتعلقة بالفساد.
يتضمن ملف الًتشح وجوبا يشهد بتوفر
الشروط القانونية لدى ادلًتشح.
ويًتتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل
إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء

القانونية إلغاء الًتشح أو اإلعفاء من
اذليئة.

الًتشح أو اإلعفاء من اذليئة.

الفصل:39

الفصل :39

يتم االعًتاض أمام اللجنة ادلكلفة يف أجل
سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة ادلًتشحني
ادلقبولني دبقتضى مكتوب معلل ومرفقا
بالوثائق ادلثبتة .وتبت اللجنة يف
االعًتاضات يف أجل سبعة أيام من تاريخ
غلق باب االعًتاضات.
وتتوىل اللجنة إعالم ادلعنيني باألمر دبآل
االعًتاضات وربيني القائمة على ضوء
ذلك ونشرىا بادلوقع االلكًتوين جمللس
نواب الشعب
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يتجو حصر إمكانية االعًتاض على قرارات
يتم االعًتاض ،من قبل ادلًتشحني لعضوية
اجمللس ،أمام اللجنة ادلكلفة يف أجل سبعة أيام اللجنة الربدلانية يف ادلًتشحني لعضوية اجمللس،
وذلك كما ىو الشأن يف النزاعات ادلتعلقة
من تاريخ نشر قائمة ادلًتشحني ادلقبولني
دبقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق ادلثبتة .باالنتخابات الرئاسية يف الًتشحات (الفصالن
وتبت اللجنة يف االعًتاضات يف أجل سبعة  46و 47من القانون األساسي عدد  16لسنة
 2014ادلؤرخ يف  26ماي  2014وادلتعلق
أيام من تاريخ غلق باب االعًتاضات.
باالنتخابات واالستفتاء) وكذلك يف النتائج
وتتوىل اللجنة إعالم ادلعنيني باألمر دبآل
(الفصالن  145و 147من نفس القانون).
االعًتاضات وربيني القائمة على ضوء ذلك
كما يتعني اشًتاط أن يتم ذلك من
ونشرىا بادلوقع االلكًتوين جمللس نواب الشعب
ادلًتشحني الذين ينتمون إىل نفس الصنف ادلعين
باالعًتاض.
ويهدف ىذان ادلقًتحان إىل ذبنب تأبيد

النزاعات وإغراق اللجنة باعًتاضات أشخاص ال
تتوفر فيهم الصفة وادلصلحة.
الفصل :40



يتم الطعن يف قرارات اللجنة الربدلانية يف يتم الطعن يف قرارات اللجنة الربدلانية ابتدائيا
واستئنافيا يف أجل سبعة أيام من تاريخ نشر
أجل سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة
أمام احملكمة اإلدارية العليا اليت تبت يف القائمة أمام احملكمة اإلدارية العليا .ويتم البت
أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي ادلطلب .يف الطعن ابتدائيا أو استئنافيا يف أجل أقصاه
سبعة أيام من تلقي ادلطلب وذلك وفقا للصيغ
ويف صورة قبول احملكمة الطعن تتوىل
اللجنة ربيني القائمة طبقا دلنطوق القرار و واإلجراءات ادلعمول هبا بالتشريع اجلاري بو
العمل.
نشر قائمة ادلقبولني هنائيا بادلوقع
االلكًتوين جمللس نواب الشعب.
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أ-يتعارض ىذا الفصل مع مقتضيات الفصل
 108من الدستور والذي نص على مبدأ
التقاضي على درجتني ،وىو ما مل حيًتمو ىذا
الفصل حني اكتفى بالتنصيص على أن الطعن يف
قرار اللجنة الربدلانية يكون أمام احملكمة اإلدارية
العليا دون التنصيص على إمكانية الطعن
باالستئناف يف احلكم الصادر عن تلك احملكمة.
لذلك وجب التنصيص على أن قرار اللجنة
الربدلانية ادلختصة قابل لالعًتاض أمام القضاء
اإلداري ابتدائيا واستئنافيا ومن دون تعقيب .كما
يتجو يف ىذا اإلطار ضبط آجال سلتصرة للطعن
والبت يف ىذه ادلنازعات.

ب-يالحظ أن القانون ادلتعلق باحملكمة اإلدارية
العليا ىو اآلن بصدد ادلراجعة الكاملة ،يف حني
أن مشروع ىذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قبل
االنتهاء من مراجعة القانون ادلشار إليو وصدوره
يف صيغتو اجلديدة ،لذلك فإن اإلجراءات ادلتعلقة
بالطعن أمام القضاء اإلداري والدوائر ادلختصة
بالنظر يف سلتلف ادلنازعات ال تزال غري واضحة
ادلعامل وىو ما سيتناولو القانون اجلديد للمحكمة
اإلدارية العليا باعتباره النص اخلاص.
وعليو ،يقًتح صلب ىذا الفصل اعتماد خيار
عام يضمن مبدأ التقاضي على درجتني أمام
القضاء اإلداري ،ويف ادلقابل يتوجب التعرض
دلسألة اإلجراءات الواجب اعتمادىا قبل صدور
قانون احملكمة اإلدارية العليا ضمن األحكام
االنتقالية ذلذا ادلشروع وفقا دلقتضيات قانون
19

احملكمة اإلدارية الساري ادلفعول مع اعتماد
إجراءات وآجال سلتصرة ال تتجاوز  3أيام كأجل
قيام ومثلو لتعيني جلسة ادلرافعة واألجل ذاتو
للتصريح باحلكم مع التنصيص على وجوبية إنابة
احملامي.
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