الجمهورية التونسية
وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية
واملجتمع املدني وحقوق الانسان

مشروع القانون ألاساس ي إلاطاري
للهيئات الدستورية املستقلة
الباب ألاول :أحكام عامة
الفصل ألاول
يهدف هذا القانون ألاساس ي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية املحدث بمقتض ى الباب السادس من
الدستور وضبط آلاثار القانونية املترتبة عن الطبيعة املستقلة املسندة لها .كما يضبط املبادئ والقواعد
املشتركة املنطبقة عليها.
فضال عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية املستقلة (املشار إليها في ما يلي ب"الهيئة" أو
"الهيئات") .أحكام القوانين وألانظمة الداللية اخااصة بك هيئة.
الفصل 2
تعم الهيئات في حدود التصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع الهيئات ملبادئ دولة القانون واخحوكمة
الرشيدة والشفافية.
على كافة مؤسسات الدولة تيسير عم الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين اخااصة بها.
الهيئات الدستورية املستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 3
الهيئات ذوات معنوية عمومية ،و لها اخحق في:
التعاقد،
اكتساب أمالك عقارية ومنقولة .وترسم بسج لاص تمسكه الوزارة املكلفة بأمالك الدولة،
التقاض ي.
يمث الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس .ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء املجلس أو مدير
اخجهاز إلاداري بتمثي الهيئة.
الفصل 4
تتمتع الهيئات باستقاللية إدارية ومالية طبق الدستور و أحكام هذا القانون.
ال تخضع الهيئات في ممارسة مهامها ألي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف .وال تتلقى أي تعليمات.
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الباب الثاني :قواعد التنظيم والتسيير
الفصل 5
تتكون الهيئات من مجلس هيئة املشار إليه في ما يلي ب املجلس ،وجهاز إداري.
يسهر املجلس على تحقيق املهام الدستورية املسندة للهيئة.
يباشر اخجهاز إلاداري تحت إشراف املجلس الشؤون إلادارية واملالية والفنية للهيئة في حدود الصالحيات
املفوضة إليه.

القسم ألاول :املجلس
الفصل 6
يتم انتخاب أعضاء املجلس ملدة نيابية واحدة ،بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.
ينشر محضر جلسة الانتخاب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يؤدي أعضاء املجلس املنتخبون اليمين أمام رئيس اخجمهورية.
يختار ألاعضاء في اخجلسة ألاولى للمجلس رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي ألاعضاء.
الفصل 7
ال يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في اخحكومة أو في املحكمة الدستورية أو في
املجلس ألاعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب .كما ال يمكن اخجمع مع أي وظيفة عمومية ألرى أو نشاط
منهي.
عضو اخحكومة أو املحكمة الدستورية أو املجلس ألاعلى للقضاء أو العضو املتقلد ملنصب منتخب ،الذي يتم
انتخابه عضوا بإحدى الهيئات ٌي َع ُّد مستقيال من مهامه ألاولى إن لم ّ
يعبر عن رغبة مخالفة لالل الثمانية أيام
املوالية لالنتخاب.
يجب على من انتخب عضوا بإحدى الهيئات أن يتوقف في نفس آلاجال عن أي نشاط ال يمكن جمعه مع
مهامه اخجديدة .إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إخحاق بموجب القانون طيلة مدة
نيابته.
الفصل 8
ٌ ّ
ٌ
يتقاض ى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تصرف لهم من ميزانية الهيئة ،وتنظر
بأجرة وامتيازات وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وبأجرة وامتيازات كاتب دولة بالنسبة لألعضاء.
الفصل 9
يخضع أعضاء املجلس ،باخاصوص إلى الواجبات التالية:
واجب اخحياد،
واجب التحفظ،
واجب التصريح على املكاسب عند مباشرة املهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين اخجاري بها
العم ،
واجب التصريح بك تضارب مصاخح حسب القوانين اخجاري بها العم .
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الفصل 01
ال يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء املجلس من أج أراء أبدوها أو أفعال قاموا بها تتعلق بممارسة
مهامهم صلب الهيئة.
ال يمكن رفع حصانة أعضاء املجلس إال بقرار من أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب من سلطة
قضائ ّية وللعضو املعني عدم الاعتصام باخحصانة.
الفصل 00
ال يتم إنهاء مهام عضو باملجلس إال بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بطلب من ثلثي أعضاء
ّ
مجلس الهيئة طبق الشروط وإلاجراءات املنصوص عليها ضمن القانون
اخااص بك ّ هيئة.

القسم الثاني :الجهاز الاداري
الفصل 02
يؤمن اخجهاز إلاداري مهام التصرف إلاداري واملالي والفني للهيئة ويسيره مدير ُي ّ
عين من بين املترشحين ذوي
الكفاءة واخابرة في املجاالت املذكورة.
يتولى مجلس الهيئة تسمية املدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي ألاعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس
إلاجراءات.
الفصل 03
يخضع مدير اخجهاز إلاداري إلى نفس موانع اخجمع والواجبات املحمولة على أعضاء املجلس واملنصوص عليها
بالفصلين  7و 9من هذا القانون.
الفصل 04
يحضر مدير اخجهاز إلاداري اجتماعات املجلس ويشارك في النقاش دون اخحق في التصويت.
املدير ّ
مقرر جلسات املجلس.
املدير هو الرئيس املباشر ألعوان الهيئة.
الفصل 05
يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد  77لسنة  5971املؤرخ في  1أوت  5971واملتعلق بضبط
النظام ألاساس ي ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي
تمتلك الدولة أو اخجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يلتزم أعوان الهيئات باخاصوص باحترام مقتضيات مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيأة ويتم
نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .وك مخالفة لهذه املقتضيات تجع ألاعوان عرضة ّ
للتتبعات
التأديبية.
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الباب الثالث :القواعد املتعلقة بامليزانية واملحاسبة

القسم ألاول :القواعد املتعلقة بامليزانية
الفصل 06
تتمتع ك هيئة بميزانية مستقلة ٌي ّ
عدها مدير اخجهاز إلاداري ٌويصادق عليها املجلس.
تعتبر الهيئات الدستورية مهمة لاصة على معنى القانون ألاساس ي للميزانية ،وتمث ك هيئة برنامجا
لصوصيا.
الفصل 07
تحي الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الوزير املكلف باملالية ملناقشته وتتولى اللجنة املكلفة باملالية بمجلس نواب
الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء .ويتم ك ذلك حسب الرزنامة املنصوص عليها بالقانون
ألاساس ي للميزانية.
يرفق مشروع ميزانية الهيئة املحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العم السنوي للهيئة.
الفصل 08
تتكون موارد الهيئات من:
منحة من ميزانية الدولة،
هبات ووصايا غير مشروطة،
وموارد ألرى.
يوافق مجلس نواب الشعب على موارد الهيئات املتأتية من الدول أو املنظمات الدولية أو املنظمات غير
اخحكومية.
يتم اعتماد الهبات والوصايا واملوارد ألالرى عند إعداد الهيئات ملشروع ميزانيتها.
الفصل 09
تتكون نفقات الهيئة من:
نفقات تصرف،
نفقات تجهيز،
ونفقات لاصة بمهام ك هيئة.
القسم الثاني :القواعد املتعلقة باملحاسبة
الفصل 20
رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها ،وله تفويض التصاصه.
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الفصل 21
تمسك الهيئات محاسباتها طبقا لنظام املحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات.
الفصل 22
تضع الهيئات نظام رقابة داللية لإلجراءات إلادارية واملالية واملحاسبية لضمان سالمة القوائم املالية ونزاهتها
وشفافيتها ومطابقتها للقانون.
تحدث وحدة تدقيق داللي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداللية وتقدم تقارير
دورية في الغرض إلى املجلس.
ّ
تعد الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين ألاداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض املخطط على مصادقة
مجلس الهيئة.
الفصل 23
ُي ّ
عين مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر ُم َ
رسمين بجدول هيئة اخابراء املحاسبين بالبالد التونسية ملدة
ثالث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ املنافسة والشفافية واملساواة.
تعد القوائم املالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي اخحسابات قصد إبداء الرأي فيها.
الفصل 24
تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أج أقصاه  03جوان من السنة املوالية على مجلس نواب الشعب
مرفقا بالقوائم املالية وتقرير مراقب أو مراقبي اخحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير املالي بأغلبية أعضاءه اخحاضرين ،وينشر التقرير املالي والقوائم
املالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى املوقع إلالكتروني للهيئة املعنية.
في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها املالي في آلاجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب
املصادقة عليه ،يحدث املجلس خجنة تحقيق تشريعية تختار ثالثة لبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة
اخابراء املحاسبين بالبالد التونسية إلعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.
اخابراء املحاسبين مطالبون بإعالم وكي اخجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة خجرائم دون أن
يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أج إفشاء السر املنهي.
تعرض خجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير اخابراء املحاسبين على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة
عامة.
الفصل 25
تخضع الهيئات إلى الرقابة الالحقة ملحكمة املحاسبات.
الفصل 26
تخضع صفقات الهيئات الدستورية املستقلة إلى ألاحكام املنظمة لصفقات املنشات العمومية ما لم تتعارض
وأحكام هذا القانون أو القوانين املنظمة لك هيأة.
تعفى نفقات الهيئات من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية.
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يحدث صلب ك هيئة خجنة داللية ملراقبة الصفقات يحدد تركيبتها القانون اخااص بك هيأة على أن يكون
من بين أعضائها ممث عن سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي ال تق رتبته عن مراقب رئيس.
الباب الرابع :القواعد املتعلقة بالنزاعات
الفصل 27
تبت املحكمة إلادارية العليا في تنازع الالتصاص بين الهيئات.
الفصل 28
تنظر املحاكم إلادارية املختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.
الفصل 29
يمكن ملجالس الهيئات استشارة املحاكم إلادارية املختصة بخصوص مشاريع املقررات الترتيبية .
ّ
الباب الخامس :القواعد املتعلقة بمسائلة الهيئآت الدستورية املستقلة
الفصل 31
ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب يناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا ألحكام
النظام ّ
الداللي للمجلس.
الفصل 30
يمكن ملجلس نواب الشعب إنهاء مهام مجلس الهيأة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضاءه بعد طلب معل
يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث ألاعضاء على ألاق في اخحاالت ّ
التالية:
حياد الهيأة الفادح عن مهامها ّ
الدستورية،
إلالالل الواضح بالواجبات املحمولة على الهيأة أو على أعضائها بمقتض ى الفصلين  2و  9من هذا
القانون،

6

