
  
يتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل  )1(1973جانفي  9في  مؤرخمن وزير العدل  قــرار

  .)2(للقضاء ويضبط طرق االنتنخاب لدى هذا المجلس االعلىمن ناحية تمثيلهم بالمجلس 
  
  

العدل من ناحية تمثيلهم لدى المجلس االعلى للقضاة  وزارةقضاة  يرتب: )3(األول لالفص
  :حسب االصناف التالية

  ،االولى الرتبةقضاة  –ول اال الصنف
  ،الثانية الرتبةقضاة  –الثاني  الصنف
  ،الثالثة الرتبةقضاة  –الثالث الصنف
  ،لمحاكم اإلستئناف بغير تونس األولالرؤساء  –الرابع  الصنف
  .لدى محاكم اإلستئناف بغير تونس نوالعامالوكالء  –الخامس  الصنف

  

المباشرة أو خارج االطار او الموقوفون  في حالة عدم الموضوعون القضاة :) (24الفصل 
  .ناخبين او منتخبين يكونواعن العمل ال يمكن ان 

  

لمدة ثالث سنوات بنسبة عضوين ومعوضين إثنين لكل  النواب ينتخب:  )5()جديد( 3لالفص
ف الرابع والخامس، نوبنسبة عضو ومعوض واحد لكل من الص والثالثمن الصنف األول والثاني 

والنواب الذين لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي انتخبهم يحتفظون مع ذلك  للتجديدة ونيابتهم قابل
 والخامسإلى أن يقع تجديد اإلنتخابات بعد ثالث سنوات وال يحتفظ نواب الصنف الرابع  بنيابتهم

  .بعضويتهم إذا لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي إنتخبهم
اب الصنف األول والثاني والثالث بسبب وفاة أو بمعدل نائبين في عدد نو نقصحصل  وإذا

ألي سبب آخر فإنه يقع إجراء انتخابات تكميلية في أجل شهرين بداية من تاريخ  أوإستقالة 
وإذا تعلق األمر بالصنف الرابع أو الخامس تجرى اإلنتخابات التكميلية إذا . شغور آخرحصول 
  .انقص بمعدل نائب واحد في عدد نواب كّل منهم حصل

 النيابيةاألعضاء المنتخبين الجدد بمقتضى اإلنتخابات التكميلية بانتهاء الفترة  نيابة وتنتهي
  .الجارية
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  .النسبية لمجموع االصوات باالغلبيةاالنتخابات  تجري:  4 لالفص
  

  .بالمراسلةاالنتخابات  تجري : 6)( 5 لالفص
مة خارجية ويضع ذلك عال أية بطاقة االنتخاب بظرف مختوم ال يحمل يضع ناخب وكل

يسجل بظاهره اسمه ورتبته ومحل اقامته وامضاءه وكذلك  ضاأي مختومالظرف داخل ظرف آخر 
  .الصنف الذي ينتمي اليه يذكركما " نواب المجلس األعلى للقضاء انتخاب"العالمة التالية 

لى رئيسه ويسلم القاضي قبل اليوم المقرر لالنتخابات او يوم االنتخابات الظرف المذكور ا
  .الذي يعطيه وصال في ذلك ويسجل اسمه بقائمة

إضافة مختلف الظروف التي يتلقاها الى قائمة التوقيعات ثم يضعها داخل  العون ويتولى
 مضموناو يوجهه  ويسلمه" نواب المجلس األعلى للقضاء انتخاب"عليه عبارة  يكتبظرف 

  .اتالوصول إلى وزارة العدل غداة اليوم المعين لالنتخاب
نواب الصنف الرابع والخامس يوّجه القاضي المعني الظرف بمقتضى  إلنتخاب وبالنسبة
  .إلى وزارة العدل وحقوق اإلنسان أو يسلمه لها مقابل وصل الوصولرسالة مضمونة 

  

البطاقات في اجل اقصاه شهر وادناه خمسة ايام  علىالظروف المحتوية  تفتح : 6 لالفص
االنتخابية  اتبالقائم اسماؤهمالناخبين المسجلة   إمضاءاتمن  التاملمن تاريخ االنتخاب وذلك بعد 

  :وتتولى جمع االصوات لجنة تتالف كما يلي  االصنافالمعدة حسب 
  
  وزارة العدل  ممثل -
  قضاة ادارة المصالح العدلية احد -
  للسلك القضائي يعينهما وزير العدل ممثالن -

األصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم وفي  بكل صنف بحس منتخبوا ويرتب
 ىت األقدمية تعطياألولوية لألسبق في الوظيف وإذا تساو ىتعطصورة تعادل األصوات 
  .سنااألولوية لمن كان أكبر 

  .بنتيجة االنتخابات بواسطة منشور القضاة ويعلم
  

التي تكون في ظروف ال تحمل إسم الناخب وحالته أو  البطاقات تلغى : 7 ـلالفص
والبطاقات التي لم توضع بظرف داخلي أو الموجهة في  ،واضحةكانت هذه البيانات غير 

                                                 
  2005أكتوبر  24بالقرار المؤرخ في  إتمامهتم  كما  6



نفس القاضي، وكذلك البطاقات الموضوعة  وبتوقيعظروف عديدة بعضها داخل بعض 
  .ي ينتمي إليه الناخبالذ الصنفبظروف داخلية تشير إلى صنف آخر غير 

وتعتمد البطاقات التي يكون بها عدد من االسماء يزيد أو يقل عن عدد النواب الواجب 
  .انتخابهم وال تعتبر االسماء الزائدة عن العدد المحدد

البطاقات التي تتضمن أسماء قضاة غير قابلين لإلنتخاب في الصنف الذي  كذلك وتعتمد
  .راعاة هذه األسماءالناخب لكن بدون م إليهينتمي 

تشتمل على بيانات كافية أو ال أو غير الواضحة والبطاقات التي  البيضاء والبطاقات
والبطاقات المتعددة والموضوعة في ظرف واحد ال  ،الناخبون بأنفسهم فيهاالتي عرف 

  .وتضاف إلى المحضر اإلحصاءتدخل في نتيجة 
  

غير كاملة فان تعيين  نتائجأعطت أو تسفر االنتخابات عن نتيجة  لم اذا:  8 لـالفص
بمحضر اللجنة المشار  باالقتراعبطريق االنتخاب يتم  نيابةالنواب الذين لم يحرزوا على 

  .اعاله 6اليها بالفصل 
  

العمليات المتعلقة صحة قاض له حق االقتراع ان ينازع في  لكل يمكن:  9 لالفصـ
عتراضات الى وزير العدل داخل ظرف ينتمي اليه وتوجه اال الذيبانتخاب نواب الصنف 

أيام التي تلي االعالم بنتيجة االنتخابات المنازع فيها  الثمانيةوصول في أجل المضمون 
  .وإال بطلت
  العدل في االعتراضات وزير ويبت

  .في شأن االعتراض قراروالنواب المصرح بأسمائهم يباشرون نيابتهم إلى أن يصدر  
  

 


