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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء 2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة  34عدد  األساسي تعلق بتنقيح وإتمام القانونالم2017  /27عدد  ساسياألقانون المشروع  المصادقة على

 

 الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام

 

 مِؤرخال 2016 لسنة 34 عدد ساسياأل قانونال
 األعلى بالمجلس تعلقالم 2016 أفريل 28 في

 للقضاء

 
الواردة في تقرير لجنة التشريع الصيغة المعدلة 

 العام
 

من قبل الجلسة العامة  المصادق عليهاالصيغة 
 2017مارس  28خ بتاري

تعلق ي2017  /27عدد  أساسيمشروع قانون 
لسنة  34عدد  األساسي بتنقيح وإتمام القانون

المتعلق  2016أفريل  28المؤرخ في  2016
 ءبالمجلس األعلى للقضا

تعلق ي2017  /27عدد  أساسيمشروع قانون  

لسنة  34عدد  األساسي بتنقيح وإتمام القانون

المتعلق  2016أفريل  28المؤرخ في  2016

 بالمجلس األعلى للقضاء

تعلق ي2017  /27عدد  أساسيمشروع قانون  

لسنة  34عدد  األساسي بتنقيح وإتمام القانون

المتعلق  2016أفريل  28المؤرخ في  2016

 بالمجلس األعلى للقضاء

تعوض عبارة "عن النصف"  – الفصل األول
من القانون  36الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 

 28المؤرخ في  2016لسنة  34األساسي عدد 
مجلس األعلى للقضاء المتعلق بال 2016أفريل 

 ."بعبارة "عن الثلث

 من بدعوة جلساته المجلس يعقد – 36 الفصل
 من بطلب أو أعماله، جدول يضبط الذي رئيسه
 .المجلس أعضاء ثلث

 ثلثي بحضور إال قانونية المجلس جلسات تكون ال
 .أعضائه

 إلى الدعوة تعاد النصاب توفر عدم صورة وفي
 أيام ثالثة عن يقل ال أجل في أخرى جلسة انعقاد
 األولى الجلسة تاريخ من أيام عشرة يتجاوز وال
 .النصف عن الحضور عدد يقل   أال على

تعوض عبارة "عن النصف"  – الفصل األول 
تضاف فقرة رابعة جددة  1الواردة بالفقرة الثالثة من

 34من القانون األساسي عدد  36الفصل  2إلى
 2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة 

 بعبارة "عن الثلثالمتعلق بالمجلس األعلى للقضاء 
 : هذا نصها

وفي صورة عدم توفر  –ة فقرة رابع 36الفصل 
النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد 
الجلسة صحيحة بعد ساعة على أن ال يقل الحضور 

  عن الثلث.

 ضاف فقرة رابعة جددة إلىت – الفصل األول 
لسنة  34من القانون األساسي عدد  36الفصل 
المتعلق  2016أفريل  28المؤرخ في  2016

 : هذا نصهابالمجلس األعلى للقضاء 
وفي صورة عدم توفر  –ة فقرة رابع 36الفصل 

النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد 
الجلسة صحيحة بعد ساعة على أن ال يقل الحضور 

  عن الثلث.

من القانون  73تضاف إلى الفصل  – 2فصل ال

 28المؤرخ في  2016لسنة  34األساسي عدد 

على للقضاء بالمجلس األ المتعلق 2016ل أفري

 نصها:  فقرة ثالثة فيما يلي

في صورة وجود شغور  –فقرة ثالثة  73فصل 

بالمجلس األعلى للقضاء أو بأحد المجالس 

القضائ ية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين 

د  بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين س 

 .وانتخاب رئيس ونائب لهالشغور 

 المستقلة العليا الهيئة تحيل – 73 لفصلا

 والفائزين للمترشحين النهائية القائمة لالنتخابات

 الطعون آجال انقضاء بعد قضائي مجلس كل عن

 ثمان أجل في شأنها في باتة أحكام صدور أو

 لإلشراف الوقتية الهيئة رئيس إلى ساعة وأربعين

 .العدلي القضاء على

 للقضاء على لإلشراف الوقتية الهيئة رئيس يدعو

 أقصاه أجل في للمجلس جلسة أول النعقاد العدلي

 .االنتخابات لنتائج تسلمه تاريخ من شهر

من القانون  73تضاف إلى الفصل  – 2فصل ال 

 28المؤرخ في  2016لسنة  34األساسي عدد 

 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء فقرة2016أفريل 

 نصها:  ثالثة فيما يلي

في صورة وجود شغور  –فقرة ثالثة  73فصل 

بالمجلس األعلى للقضاء أو بأحد المجالس 

القضائ ية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين 

د  بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين س 

 .الشغور وانتخاب رئيس ونائب له

فصل جديد إلى الباب الخامس  ضافي – 2فصل ال 

لسنة  34انتقالية من القانون األساسي عدد : أحكام 

المتعلق  2016أفريل  28المؤرخ في  2016

 بالمجلس األعلى للقضاء هذا نصه:

استثناء لمقتضيات الفقرة  –مكرر  79الفصل 

من القانون  33والفصل  32الثانية من الفصل 

 28المؤرخ في  2016لسنة  34األساسي عدد 

 على للقضاءالمتعلق بالمجلس األ 2016أفريل 

فإنه في صورة وجود شغور بالمجلس األعلى 
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يضاف فصل جديد إلى الباب الخامس : أحكام 

 2016لسنة  34انتقالية من القانون األساسي عدد 

المتعلق بالمجلس  2016أفريل  28المؤرخ في 

 األعلى للقضاء هذا نصه:

استثناء لمقتضيات الفقرة  –مكرر  79الفصل 

من القانون  33والفصل  32الثانية من الفصل 

 28المؤرخ في  2016لسنة  34األساسي عدد 

 على للقضاءالمتعلق بالمجلس األ 2016أفريل 

فإنه في صورة وجود شغور بالمجلس األعلى 

أو بأحد المجالس القضائية، يتم انتخاب  للقضاء

رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني 

يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب 

 رئيس ونائب له.

أو بأحد المجالس القضائية، يتم انتخاب  للقضاء

رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني 

يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب 

 رئيس ونائب له.

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل   – 3الفصل 

 2016لسنة  34ي عدد من القانون األساس 73

المتعلق بالمجلس  2016أفريل  28المؤرخ في 

  .األعلى للقضاء

 المستقلة العليا الهيئة تحيل – 73 لفصلا

 والفائزين للمترشحين النهائية القائمة لالنتخابات

 الطعون آجال انقضاء بعد قضائي مجلس كل عن

 ثمان أجل في شأنها في باتة أحكام صدور أو

 لإلشراف الوقتية الهيئة رئيس إلى ساعة وأربعين

 .العدلي القضاء على

 للقضاء على لإلشراف الوقتية الهيئة رئيس يدعو

 أقصاه أجل في للمجلس جلسة أول النعقاد العدلي

 .االنتخابات لنتائج تسلمه تاريخ من شهر

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل   – 3الفصل  
 2016ة لسن 34من القانون األساسي عدد  73

المتعلق بالمجلس  2016أفريل  28المؤرخ في 
 .األعلى للقضاء

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل   – 3الفصل  
 2016ة لسن 34من القانون األساسي عدد  73

المتعلق بالمجلس  2016أفريل  28المؤرخ في 
 .األعلى للقضاء

تتم الدعوة النعقاد أول جلسة للمجلس   – 4الفصل 

األعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب 

أ يام من تاريخ دخول هذا  10في أجل أقصاه 

القانون حيز النفاذ. وال تكون هذه الدعوة قابلة 

وجه ولو بدعوى تجاوز للطعن بأي وجه من األ

  السلطة.

النعقاد أول جلسة  وجوبا تتم الدعوة  – 4الفصل   

للمجلس األعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس 

في  وعند التعذر من قبل أحد نائبيهنواب الشعب 

أ يام من تاريخ دخول  (7سبعة ) 10 أجل أقصاه

هذا القانون حيز النفاذ. وال تكون هذه الدعوة قابلة 

ن بأي وجه من األوجه ولو بدعوى تجاوز للطع

 .السلطة

النعقاد أول جلسة  وجوبا تتم الدعوة  – 4الفصل  

للمجلس األعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس 

في  وعند التعذر من قبل أحد نائبيهنواب الشعب 

أ يام من تاريخ دخول هذا  (7سبعة ) أجل أقصاه

القانون حيز النفاذ. وال تكون هذه الدعوة قابلة 

ن بأي وجه من األوجه ولو بدعوى تجاوز للطع

 .السلطة

 


