قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد  8702/70مؤرخ في  82ديسمبر  8702يتعلق بالطعن في دستورية مشروع
قانون المالية عدد .8702/08
بإسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعــد االطالع على الدستــور وخاصــة الفصول ،41 ،48 ،24 ،08 ،22 ،21 ،22 ،25 ،24 ،20 ،51 ،82 ،80 ،87 ،01 ،07
 021 ،057 ،000 ،002 ،071و 022منه،
وعلــى القانـــون األســاســي للميزانيــة عـــدد  15لسنـــة  0420المـــؤرخ فــي  2ديسمبر  0420وعلى ال ّنصوص التي ن ّقحته
أو تمّمته،
وعلى القانون القانون األساسي عدد  25لسنة  8772المؤرخ في  80جويلية  8772المتعلّق بحماية المعطيات ال ّشخصية،
وعلى القانون األساسي عدد  02لسنة  8702المؤرخ في  02أفريل  8702المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون األساسي عدد  52لسنة  8702المؤرخ في  82أفريل  8702المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء،
وعلــى مجلّة االلتزامات والعقــود الصّــادرة بمقتضى األمــر العليّ المؤ ّرخ فــي  01ديسمبر  0472وعلى جميع النصوص التي ن ّقحتها
وتمّمتها،
وعلى مجلّة الحقوق العينيّة المصادق بمقتضى القانون عدد  1لسنة  0421المؤرخ في  08فيفري  0421وعلى جميع ال ّنصوص التي
ن ّقحتها وتممتها،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد  02لسنة  0405المؤرّخ في  50ديسمبر  0405وعلى جميع ال ّنصوص
التي ن ّقحتها وتمّمتها،
وعلى مجلّة الضّريبة على دخل األشخاص ّ
الطبيعيين والضّريبة على ال ّشركات الصّادرة بمقتضى القانون عدد  002لسنة  0424المؤرّخ
ّ
في  57ديسمبر  0424وعلى جميع ال ّنصوص التي نقحتها وتمّمتها،
وعلى مجلّة ال ّتهيئة ال ّترابية وال ّتعمير الصّادرة بمقتضى القانون عدد  088لسنة  0442المؤرّخ في  82نوفمبر  0442وعلى جميع
ال ّنصوص التي ن ّقحتها وتمّمتها،
وعلى مجلّة الحقوق واالجراءات الجبائية الصّادرة بمقتضى القانون عدد  28لسنة  8777المؤرخ في  4أوت  8777وعلى جميع
ال ّنصوص التي ن ّقحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد  02لسنة  8778المؤرخ في  2فيفري  8778المتعلّق بتنظيم مهنة المحاسبين،
وعلى المرسوم عدد  04لسنة  8700المؤرخ في  87أوت  8700المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى النظام الدّاخلي لمجلس نوّ اب ال ّشعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد  24لسنة  8702المؤرخ في  88أفريل  8702والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد  8702/08المتعلّق بقانون المالية لسنة  8704والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 07
ديسمبر ،8702

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المالية عدد  8702/08ومؤيداتها التي رفعتها مجموعة من ال ّنواب بمجلس نواب الشعب
يمثلها النائب المنذر بلحاج علي والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد  8702/71بتاريخ  00ديسمبر  8702وتتضمّن ال ّنواب اآلتي ذكرهم
الطيب المدني – فاطمة المسدّي  -أميرة الزوكاري  -كمال هراغي  -محمد عبد الالّوي – ألفة الجويني  -شاكر العيادي  -أسماء أبو الهناء
– عماد أوالد جبريل  -لمياء الغربي  -توفيق الجملي– طارق الفتيتي– هدى تقيّة – الخنساء بن حراث – رضا الزغندي– شكيب باني –
محمد رمزي خميس – حسام بونني– نجالء السعداوي – محمد الفاضل بن عمران – فيصل خليفة – درّ ة اليعقوبي – عبد الرؤوف الشابي
– محمد القاهري– نورة العامري – سماح بوحوال– محمد األمين كحلول – نوال طياش – ابتهاج بن هالل – لمياء المليح – مراد
الحمايدي– نزار عمامي– عمار عمروسية– أيمن العلوي – مباركة عواينيّة براهمي– عبد المومن بلعانس– فتحي الشامخي– زياد
األخضر – منجي الرحوي – سعاد البيّولي الش ّفي– وفاء مخلوف – علي باألخوة – عبد القادر بن ضيف ّ
ّللا – حمد الخصخوصي– محمد
الحامدي –ريم الثايري  -عبد الوهاب الورفلي– منير الحمدي – يوسف الجويني – عدنان الحاجي – ياسين العياري – ريم محجوب -
جيالني الهمامي – أحمد الصديق – زهير المغزاوي– صبري دخيل – سالم األبيض – نعمان العش – سامية حمودة عبو – غازي
ال ّشواشي – فيصل التبّيني– رضا شرف الدّين– نذير بن عمّو – سفيان طوبال – أنس الحطاب – نور الدّين المرابطي– نور الدين بن
عاشور – عبد العزيز ّ
القطي – طارق البرّاق – هيكل بلقاسم – شفيق العيادي – كمال الذوّ ادي – حسن العماري – سماح دمّق – منجي
الحرباوي.
وبعد االطالع على ما يفيد إعالم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب ال ّشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها
ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ  80ديسمبر  8702والمتضمن مالحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى
الهيئة من قبل مجموعة من ال ّنواب بمجلس نوّ اب الشعب في دستورية مشروع قانون المالية عدد .8702/08
وقد تضمّنت عريضة الطعن نعيا على مشروع القانون عدد  8702/08في دستوريته فيما اعتبره ّ
الطاعنون مخالفة لمقتضيات ومقاصد
الفصول المشار إليها ّ
بالطالع من الدّستور حسب ما ير ّتبون تفصيل ذلك كاآلتي:
بصفة أصلية
في عدم دستوريّة مشروع قانون الماليّة  8704برمّته:
يؤسّس العارضون حجّتهم في هذا الجانب األوّ ل من ّ
الطعن في المشروع الماثل على مقولة الوضعيّة الدّستوريّة غير السّليمة للحكومة
القائمة بسبب:
خرق اإلجراءات والصّيغ الدّستوريّة:حيث يعيب ّ
الطاعنون على رئيس الحكومة في هذا االتجاه خرقه لمقتضيات الفصل  48من الدّستور لكونه لم يلتزم بما استقرّ عليه العرف
توخيها لطلب ّ
الدّستوري فيما يتعلّق باالجراءات التي يفترض ّ
الثقة من المجلس ال ّتشريعي للتحوير الحكومي األخير ذلك أنّ الفقرة الثانية من
الفصل  48المشار إليه توجب على رئيس الحكومة إعالم رئيس الجمهوريّة في اإلبّان بالقرارات المتخذة من قبله في إطار ما تمنحه له
الفقرة األولى من نفس الفصل من اختصاصات حصريّة،
وحيث أنّ إعالم رئيس الجمهوريّة بال ّتحوير الحكومي لم يكن في إبّانه ولم يكن متطابقا مع الصّيغة الرّ سمية لهذا ال ّتحوير ما يجعل هذا
اإلجراء المتعلّق بإعالم رئيس الجمهوريّة في حكم المعدوم قانونا وهو ما يؤ ّدي إلى بطالن تعهّد المجلس ال ّنيابي بال ّنظر في منح ّ
الثقة
لألعضاء الجدد للحكومة ويدعم العارضون مقولتهم في هذا الوجه من ّ
الطعن بما اعتبروه إقرارا من رئيس الحكومة بمخالفته للمقتضيات
الدّستوريّة اإلجرائية الواجبة لطلب ّ
الثقة لهذا التحوير من خالل المراسلة الثانية ال ّتي وجّهها لرئيس الجمهوريّة لتصحيح مخالفته لهذه
المقتضيات،
ويضيف العارضون أنّ مخالفة رئيس الحكومة للعرف الدّستوري إلجراء نيل ّ
الثقة من السّلطة ال ّتشريعية تبرز أيضا في عدوله عن ال ّتوجه
إلى رئيس الجمهوريّة لطلب عقد جلسة للمجلس ال ّنيابي لطلب ّ
الثقة وهي صيغة إجرائية مستقرّ ة ليس ثمّة من سبب وجيه لمخالفتها.
ّ
المطتين األولى والثانية من الفقرة األولى من
وفي جانب آخر من هذا المطعن يعيب العارضون على رئيس الحكومة خرقه لمقتضيات
الفصل  48من الدّستور بسبب ما اشتبه على هذا األخير في تقديرهم من خلط بين االختصاصات ال ّدستورية الحالية لرئيس الحكومة
وصالحيات رئيس الجمهورية في ال ّنص الدّستوري القديم حيث يرون أنّ الدّستور القديم يمنح رئيس الجمهوريّة اختصاصا مطلقا في مجال
التركيبة الحكوميّة في حين أنّ الدّستور الحالي يقيّد رئيس الحكومة في هذا المجال.

واعتبارا لكون رئيس الحكومة لم يتقيّد بالضّوابط الدّستوريّة في ال ّتحوير األخير من خالل إعالنه عن إحداث وزارات وخطط حكوميّة
جديدة دون إجراء مداولة مسبقة لمجلس الوزراء في الغرض وهو ما ّ
تفطن إليه هذا األخير فبادر بشكل متسرّع لعقد هذه المداولة لتصحيح
مخالفته للضوابط المشار إليها وعلى الرّغم من ذلك فإنّ المداولة الجديدة تع ّد باطلة ألنّ الوزراء المعفيين ال يملكون صالحيّة ال ّتداول ،وهو
ما يجعل اإلجراءات المتعلّقة بهذا ال ّتحوير مخالفة لمقتضيات الفقرتين األولى والثانية للفصل  48من الدّستور وكذلك للفقرة الرّابعة منه
ضرورة أنّ قانون الماليّة هو ترخيص تشريعي للسّنة المالية الموالية في موارد الدّولة وتكاليفها لحكومة في وضع دستوري صحيح وهو ما
ال يتو ّفر في تقديرهم في هذه الحكومة.
وتبعا لما تقدّم بيانه يرى العارضون أنّ الوضعيّة التي توجد عليها الحكومة والتي تطالها شبهة عدم الدّستورية تجعل المشروع الماثل
متعارضا مع مبادئ دستوريّة ثابتة ت ّتصل باستمرارية الدّولة وتواصلها (الفصل  )08وكذلك بتعطيل استمرارية المرافق العموميّة (الفصل
 )01من خالل حجب االعتمادات وعدم رصدها للوزارات المحدثة وهو ما يمكن أن ينتج عنه خطأ في تقديرات الموازنة السّنوية العامّة
يؤكد عدم توفّر الحرص على حسن التصرّف في المال العام (الفصل  )07ويخرق مبدأ الشفافية المكرّس دستوريّا في هذا المجال (الفـصل
 )01إضافة إلى ذلك فإنّ صرف اعتمادات لإلحداثات الجديدة يع ّد إخالال بال ّتوازنات الماليّة للميزانية يخالف مقتضيات الفصل  25من
الدّستور والقانون األساسي للميزانية.
وفي جانب آخر من طعنهم المتعلّق بما تضمّنه المشروع الماثل من شوائب تمسّ المبادئ الدستوريّة والقانونية المتعلّقة بالعدل واإلنصاف
وعدم المساس بالسّيادة الوطنيّة يعيب العارضون على الحكومة عدم سنّ آليات صلب المشروع الماثل تضمن المساواة بين المواطنات
والمواطنين فيما يخصّ األداء الضّريبي الذي ال يطال ال ّناشطين االقتصاديين خارج األطر القانونية وهو ما يعني عدم مقاومة الفساد الذي
يمنع الدّولة من بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني وعلى مجموع مواطنيها وكذلك على مجمل األنشطة التي تمارس تحت أنظارها األمر
الذي يؤدّي إلى المساس بالسّيادة الوطنية ،وفي وجه آخر من هذا الجانب من الطعن يعتبر العارضون أنّ المشروع المطعون فيه يخالف
ّ
بمخطط التنمية الحالي المصادق عليه والذي يفرض على الموازنات السّنويّة للدّولة تطابقها معه وعملها على إنجاز
األهداف المرسومة
توجّ هاته ومراميه.
وإضافة إلى هذه اإلشكاالت المتقدّم عرضها يضيف العارضون ما يعيبونه على رئيس الحكومة من سعي لتكوين كتلة نيابيّة لكون ذلك يع ّد
خرقا لمبدأ الفصل بين السّلط ومخالفة ألحقية مراقبة السّلطة ال ّتشريعية للحكومة.
واعتبارا لك ّل ما تمّت إثارته من قبل العارضين بصفة أصليّة في الوجوه المتعلّقة بهذا الجانب األوّ ل من ّ
الطعن فإ ّنهم يطلبون ال ّتصريح بعدم
دستوريّة المشروع الماثل برمّته.
الطعن المرفوع في دستوريّة المشروع عدد  8702/08يروم العارضون وبصفة احتياطيّة ّ
وفي جانب ثان من ّ
الطعن في دستوريّة هذا
ّ
المشروع لمخالفته لمبدأ إجرائي يتعلق باالستشارة الوجوبيّة للمجلس األعلى للقضاء وكذلك لمخالفة بعض فصوله لمبادئ دستوريّة معلومة
تتعلّق بـ:
المساواة بين المواطنات والمواطنيناإللتزام بالسّرّ المهنيحماية المعطيات ال ّشخصية
حماية حق الملك ّيةال ّشفافية وحسن التصرّف في المال العامإضافة إلى ما يثيرونه من تعارض بين عدد من فصول المشروع الماثل والقانون األساسي للميزانية مثلما يتبيّن تفصيله كاآلتي:
1/في خرق إجراء العرض الوجوبي للمشروع الماثل على المجلس األعلى للقضاء:
يعتبر العارضون في هذا الوجه من ّ
الطعن أنّ المشروع الماثل يتضمّن أحكاما ته ّم القضاء وهو ما يفرض عرضه على المجلس األعلى
للقضاء إلبداء الرّأي سيما وأنّ هذا األخير لفت نظر الحكومة إلى هذا األمر وراسلها بتاريخ  0ديسمبر  8702وأصدر بيانا في الغرض
واعتبارا لكون الحكومة لم تلتزم بهذا اإلجراء فتكون بذلك قد خرقت قاعدة إجرائية دستورية وقانونية بداللة الفصلين  002من الدّستور

و 28من القانون األساسي للمجلس األعلى للقضاء.
2/في مخالفة الفصل  5من المشروع الماثل للفصل  80من الدّستور بسبب حجب الزيادات في أجور الموظفين وإقرارها في القطاع العام:
يعتبر العارضون أنّ إقرار اعتمادات للزيادات في القطاع العام ت ّم اإلتفاق بشأنها مع اإلتحاد العام التونسي لل ّ
شغل صلب قسم ال ّتأجير
العمومي وحجبها عن الموظفين العموميين تمييزا غير مبرّ ر بين األجراء المشتغلين عند نفس المؤجّ ر وهو الدّولة وهو ما يخالف مبدأ
التساوي بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز بداللة الفصل  80من الدّستور.
3/في مخالفة الفصل  52من المشروع المطعون فيه للمعاهدات الدّولية والفصول  87و 82و 24و 22و 21و 22و 071من الدّستور:
حيث ينعى العارضون في هذا الجانب من ّ
الطعن على المشروع الماثل مخالفته في الفصل  52منه للعهد الدّولي للحقوق اإلقتصادية
ّ
واإلجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدّولة التونسية في  02مارس  ،0424وهذا العهد هو معاهدة دولية يرفعها الفصل  87من
الدّستور إلى مرتبة أعلى من القوانين ما يح ّتم تطابق هذه األخيرة معه ،وحيث أنّ رفع السرّ المهني ينال من مبدأ األمن القانوني ويخالف
تعهّدات تونس الدّولية في هذا اإلتجاه ضرورة أنّ الحق في سريّة المعلومات والمعطيات الخاصّة بالحرفاء من بين الحقوق المترتبة عن
واجب ك ّل الدّول الممضية على هذا العهد ،وطالما أنّ المشروع الماثل في فصله  52لم يكن منسجما مع مقتضيات هذا االلتزام الدّولي
فيكون حينئذ مشوبا بعدم الدّستوريّة وهو ما يتعيّن ردّه ،هذا إضافة إلى أنّ الفصل  52المذكور قد جرّ د المحامي من الضمانات القانونية
التي تكفل حمايته وتمكنه من أداء مهامّه وأهمّها حفظ السّرّ المهني نظرا لعالقة الثقة التي تنشأ بينه وبين حريفه كما أنّ الصّيغة الجديدة
للفصل  02من مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية مثلما يقتضيها الفصل  52المشار إليه تنال من جوهر استقاللية المحامي تجاه مصالح
الجباية ومن تفرّغه للدّفاع عن حريفه بما يقتضيه واجب ال ّنزاهة واألمانة األمر الذي يخالف مقتضيات الفصل  071من الدّستور وما يكفله
للمحامي من ضمانات واستقالليّة ،ذلك أنّ المحامي أو المؤتمن على سريّة الوثائق والمعلومات التي يقدّمها له الحريف والتي يكفلها الدّستور
في فصله الرابع والعشرين وتعرّض المخ ّل بها إلى عقاب جزائي طبقا للفصل  812من المجلّة الجزائية ،وحيث أنّ تنظيم المشرّ ع لممارسة
ّ
ّ
الحق مقارنة بالصّيغة
الحق عكس ما تضمّنه الفصل  52من المشروع الماثل الذي ضيّق هذا
الحقوق والحريات يمنع ال ّنيل من جوهر
ال ّنافذة للفصل  02من مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية ،وحيث أنّ اإلخالل بهذه القواعد الدّستورية والقانونية تنال من مبدأ األمن
القانوني ،وحيث أنّ واجب المحافظة على السّرّ المهني يسري على ك ّل المهن ذات الصّلة بالقضاء والخبراء المحاسبين والمهن ّ
الطبيّة
فيكون تبعا لذلك الفصل  52من المشروع الماثل في تقدير العارضين مخالفا لمقتضيات الدّستور في فصليه  82و .24
تؤطر عمل المحامي ّ
وفي نفس اإلتجاه من هذا المطعن يرى العارضون أنّ األحكام التي ّ
ينظمها مرسوم المحاماة الذي يرتقي إلى مرتبة
القانون األساسي وال يمكن تنقيحه بمقتضى قانون عادي (قانون المالية) عمال بقاعدة توازي الشكليات فيغدو بذلك الفصل  52من المشروع
الماثل مخالفا للفصل  22من الدّستور من هذه ال ّناحية .ومن ناحية أخرى فإنّ أحكام الفصل  52المذكور ال تتعلّق بتكاليف الدّولة ومواردها
ما يجعلها خارجة عن المجال الحصري لقانون الماليّة وتسمّى فرسان الميزانية األمر الذي يكون معه هذا الفصل مخالف للفصل  22من
الدّستور ومتعيّن الرّ ّد.
4/في مخالفة الجملة األخيرة من الفقرة األولى للفصل  21من المشروع الماثل للفصل  20من الدّستور:
يحت ّج العارضون في طعنهم في هذه الجملة األخيرة من الفقرة األولى للفصل  21من هذا المشروع بال ّتضييق الذي تقرّ ه على ّ
حق الملكيّة
أل ّنه في تقديرهم ال يمكن قانونا إلغاء ّ
حق الملكية
ّ
الحق يضمنه الفصل  20من الدّستور وال يمكن
أو ال ّتضييق في ممارسته وحجبه عن أصحابه من خالل تتبّع عدم القائم بال ّتصريح وهذا
للمشروع الماثل حسب العارضين أن يتضمّن أحكاما في مجال الحقوق العينيّة ممّا يجعل الجملة األخيرة من الفقرة األولى للفصل  21من
المشروع المطعون فيه مخالفة لمنطوق الفصل  20من الدّستور والضمانات التي يقرّ ها األمر الذي ي ّتجه معه ال ّتصريح بعدم دستوريتها.
5/في مخالفة الفصلين  22و 24من المشروع الماثل للفصول  07و 80و 25و 22من الدّستور والفصل  8من القانون األساسي
للميزانية:
ينعى العارضون على هذا الفصل من المشروع المطعون فيه إقراره إجراء يرجأ بموجبه دفع األداء في حدود ما هو مقدّر في قانون المالية
 8702بال ّنسبة لنوع من المؤسّسات إلى سنة  8787وهو ما يحرم الخزينة العامّة من موارد كانت ستض ّخ فيها خالل سنة  8704دون أن
تقدّم الحكومة بديال لذلك مثلما يقتضيه القانون األساسي للميزانية طبقا لقاعدة ال ّتوازن في قانون المالية وهو ما يع ّد خرقا للفصلين  25و 22
من الدّستور وكذلك للفصلين  07و  000منه ضرورة أنّ الحكومة لم تبد تبعا لهذا اإلجراء حرصا على حسن ال ّتصرّف في المال العام وفقا
لمبادئ ال ّشرعية والنجاعة وال ّشفافية مثلما يع ّد أيضا خرقا لمبدأ سنويّة الميزانية المنصوص عليه بالفصل  8من القانون األساسي للميزانية،
وفي نفس اإلتجاه يعيب العارضون على الفصل  24المشار إليه من المشروع الماثل تمييزه في تقدير نسب األداء بين نشاطات المساحات

الكبرى ونشاطات مؤسسات أخرى خاضعة لألداء ودون أن تقدّم الحكومة في سياق ذلك ما يبرّ ر هذا التمييز مخالفة بذلك ما أرساه القضاء
الدّستوري التونسي والمقارن في هذا الموضوع فيكون بذلك هذا الفصل مخالفا للفصل  07من الدّستور الذي ينصّ على ال ّنظام العادل
والمنصف لألداء الضريبي وكذلك للفصل  80منه الذي أوجب المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.
6/في مخالفة الفصلين  15و 12من مشروع القانون الماثل للفصل  82من الدّستور:
يثير العارضون في طعنهم في دستوريّة هذين الفصلين من المشروع الماثل مخالفتهما لمبدأ سريّة المعطيات ال ّ
شخصية التي تحميها الدّولة
بمقتضى الدّستور حماية مطلقة ذلك أنّ الحسابات البنكيّة والبريديّة ّ
تتنزل ضمن هذه المعطيات ،وفي هذا المعنى يرى العارضون أ ّنه ليس
ّ
لالطالع على حساب بنكي أو بريدي كلّما تو ّفر سبب وجيه لذلك ،وطالما أن صفة
ثمّة ما يمنع مصالح الجباية من استصدار إذن قضائي
المطالب باألداء ال تنفي عنه صفة المواطنة وما يتبعها من حماية ،وطالما أنّ الفصلين المشار إليهما وردا في خلوّ من ك ّل الضّمانات فقد
بات حينئذ من المؤ ّكد خرقهما لمقتضيات الفصل  82من الدّستور وهو ما يتعيّن ردّهما وال ّتصريح بعدم دستوريتهما.
7/في عدم مطابقة المصادقة على ميزانية الهيآت الدستورية للقانون األساسي للميزانية وال ّتخلي عن م ّد مجلس نوّ اب الشعب بتقرير متعلّق
بباب النفقات الطارئة وبقاء إحداثات ال ّتحوير الوزاري دون اعتمادات:
في هذا الوجه من ّ
الطعن ينعى العارضون على المشروع الماثل تضمّنه لميزانيات هيآت دستوريّة ليست مذكورة بالقانون األساسي للميزانية
وهي ليست ميزانيات ملحقة كما هو ال ّشأن بال ّنسبة لميزانيات المؤسسات العموميّة لذلك فإنّ ال ّتصويت على ميزانيات هذه الهيآت يخالف
القانون األساسي للميزانية ،ويضيف العارضون في هذا السّياق أنّ مصادقة مجلس نوّ اب ال ّشعب على الباب  50المتعلّق بال ّنفقات ّ
الطارئة
دون اعتماده على مذ ّكرة شرح تقدّمها له الحكومة تخالف الفقرة  8من الفصل  81من القانون األساسي للميزانية وهو ما يعني ضرورة
مخالفتها للفقرتين األولى والثانية للفصل  22من الدّستور ،ومن جانب آخر يعيب العارضون على المشروع الماثل تغييبه لالعتمادات
الواجبة للوزارات التي ت ّم إحداثها بموجب التحوير الحكومي األخير وهو ما يجعل الفصل  5من هذا المشروع متعيّن الرّ ّد لمخالفته
مقتضيات الفصل  25من القانون األساسي للميزانية فيما يتعلّق بالتأجير العمومي ووسائل المصالح من الجزء األوّ ل.
8/في مخالفة الدّستور بسبب الحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدّينار ضمن المشروع المطعون فيه:
يرى العارضون في هذا الجانب من ّ
الطعن أنّ غياب تقدير سعر صرف الدّينار بمشروع قانون المالية لسنة  8704دون موجب ال يسمح
للنوّ اب بالتقييم الموضوعي للسّياسة المالية للحكومة وهو ما يخالف مبدأ ال ّشفافية والقواعد الدّستورية الرّ قابية للمجلس ال ّتشريعي ممّا يجعل
القسم العاشر من الفصل  5من المشروع متعارضا مع القانون األساسي للميزانية وهو ما يعني أيضا مخالفته للفقرتين األولى والثانية
للفصل  22من الدّستور األمر الذي يتعيّن ردّه من هذه ال ّناحية.
الطاعنون ممّا يرونه مخالفات تطال دستوريّة المشروع الماثل في الجانبين المؤسّسين ّ
وبناء على ك ّل ما عرضه ّ
للطعن فإ ّنهم يطلبون
ال ّتصريح بعدم دستوريته برمّته بصفة أصلية وبعدم دستوريّة الفصول  5و  52و  15و  12و  22و  24والجملة األخيرة من الفقرة
األولى من الفصل  21مثلما يطلبون ال ّتصريح بعدم دستوريّة ال ّتصويت على األبواب  82و  84و  57المتعلّقة بالهيآت الدّستوريّة و50
المتعلّق بالنفقات ّ
الطارئة.
وفي ردّها على المطاعن التي أثارها العارضون حسب ما تقدّم بيانه تقدّمت الحكومة بمالحظات تعلّقت في جانب أوّ ل بال ّشكل وفي جانب
ثان بمضمون ّ
الطعن.
أوال  :من حيث ال ّشكل
حق ّ
تعرض الحكومة في ردّها من هذا الجانب اآلجال التي يتعيّن ال ّتقيّد بها لممارسة ّ
الطعن في دستورية المشروع المتعلّق بقانون الماليّة
مثلما تقتضيها أحكام الفصل  22من الدّستور وتعتبر تبعا لذلك أنّ ّ
الطعن المرفوع من قبل العارضين في مشروع القانون عدد 8702/08
المتعلّق بقانون الماليّة لسنة  8704قد ورد خارج اآلجال الدّستوريّة األمر الذي يتعيّن معه ال ّتصريح برفض ّ
الطعن شكال.
ثانيا  :من حيث األصل
يتضمّن ر ّد الحكومة من هذا الجانب الدّفع برفض ما أثاره العارضون بصورة أصليّة فيما يتعلّق بالوضعيّة الدّستوريّة للحكومة وخرقها
للعرف الدّستوري في مجال الصّيغ واإلجراءات المعمول بها في التحويرات الوزاريّة وما ينتج عن ذلك من خرق لمبادئ دستورية ثابتة
ت ّتصل باستمرارية الدّولة وتواصلها واستمرارية المرفق العمومي وحسن ال ّتصرّف في المال العام وال ّشفافية ،هذا إضافة إلى دفعها بر ّد
المطاعن التي أثارها العارضون بصورة احتياطية والتي تعلّقت في تقديرهم بخرق المشروع الماثل لمقتضيات دستوريّة ت ّتصل بالمساواة

بين المواطنات والمواطنين وحماية االلتزام بالسرّ المهني والمعطيات ال ّ
شخصية وكذلك بحماية ّ
حق الملكية واإللتزام بال ّشفافية وحسن
ال ّتصرّف في المال العام.
1/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة ال ّترخيص المالي على معنى الفصل  22من الدّستور لحكومة تركيبتها مخالفة للفصل  48منه:
الطعن من هذا الوجه أل ّنه ّ
تدفع الحكومة بر ّد ّ
يشذ عن االختصاص المخوّ ل للهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وهي مسألة
ّ
للبت فيه.
مبدئية ته ّم النظام العام ،لذلك فهي تطالب رفض هذا المطعن بجميع فروعه شكال لعدم اختصاص الهيئة
وبصورة احتياطية جدّا تر ّد الحكومة على هذا المطعن بعدم إلزاميّة رئيس الحكومة دستوريّا بمراسلة رئيس الجمهورية اللتماس طلب عقد
شعب للتصويت على منح ّ
جلسة لمجلس نوّ اب ال ّ
الثقة للحكومة ،وتبعا لذلك يكون هذا المطعن غير وجيه ومتعيّن الرّ ّد.
2/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بعدم مطابقة إعالم رئيس الجمهورية للصّيغ الدّستورية:
تر ّد الحكومة على ما ورد بهذا المطعن بما يفيد استيفاء إجراء إعالم رئيس الجمهوريّة لمقتضياته الدّستوريّة طالما يوجد تطابق بين
القائمتين الموجّ هتين لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّ اب ال ّشعب مثلما تبيّنه المراسلة المؤرخة في  2نوفمبر  8702إضافة إلى أنّ منح
ّ
الثقة من قبل مجلس نوّ اب ال ّ
شعب ت ّم على ضوء القائمة ال ّنهائية الموجّ هة لرئيس الجمهوريّة ،وبناء على هذا التوضيح تدفع الحكومة بعدم
وجاهة هذا المطعن وتطلب عدم قبوله.
3/في الرّ ّد على جملة المطاعن المتعلّقة بالخلط بين اختصاصات رئيس الحكومة في الدّستور الحالي واختصاصات رئيس الجمهورية في
دستور  0414وخرق قواعد االختصاص المسند لرئيس الحكومة المتعلّق بتغيير التركيبة الحكوميّة وتراكم خرق التحوير الوزاري للفصل
 48من الدّستور:
تذهب الحكومة في ردّها على االختصاص المخوّ ل لرئيس الحكومة في إجراء تحوير حكومي باالستناد إلى مقتضيات الفصلين  48و 022
من الدّستور واللّذان يعطيان لرئيس الحكومة مطلق االختصاص في إجراء التحويرات الوزارية مع مراعاة جملة من الضوابط اإلجرائية.
وتدفع الحكومة مقولة العارضين في هذا المطعن بما التبس لديهم من خلط بين االختصاص المبدئي واالختصاص المسند حيث أنّ الفصل
 48يمنح رئيس الحكومة اختصاصا مبدئيا في مجال التحوير الحكومي في حين أ ّنه وفي نفس المجال ال يمنح رئيس الجمهورية إال
اختصاصا مسندا ،ويتبيّن تبعا لذلك عدم وجاهة المطاعن المشار إليها من هذا الوجه األمر الذي يتعين رفضها.
ّ
للمطة األولى للفصل  48من الدّستور:
4/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة التحوير الحكومي
تؤ ّكد الحكومة في ردّها على هذا المطعن احترامها لإلجراء الشكلي الجوهري المتعلق بالتداول المسبق في مجلس الوزراء حول الوزارة
الجديدة المحدثة قبل منحها الثقة من قبل المجلس النيابي وهو ما يتطابق مع أحكام الدستور األمر الذي يفقد المطعن المشار اليه وجاهته
وتطلب الحكومة تبعا لذلك التصريح برفضه.
5/في الرّ ّد على المطاعن المتعلقة بخرق الفصول  07و 01و 25و 08و 000من الدّستور:
تدفع الحكومة في ردّها على جملة هذه المطاعن بالقول بأنّ التحوير الوزاري الذي أحدثت بموجبه وزارة الوظيفة العمومية جاء الحقا لتقديم
مشروع قانون الماليّة كما أنّ إحداث خطط وزراء لدى رئيس الحكومة ال ينجرّ عنه مبدئيا إحداث أو إلحاق هياكل أو ميزانيات لفائدتها مثلما
ال يتر ّتب عنه بالضّرورة إصدار قانون مالية تكميلي على معنى الفصل  25من القانون األساسي للميزانية بل يت ّم إصدار أمر حكومي لنقل
اعتمادات حسب شروط الفصل  51من نفس القانون.
وتجيب الحكومة على دعوى العارضين في هذا السّياق بأنّ اإلحداثات الناجمة عن التحوير الوزاري لن ينجرّ عنها خلل في التوازنات
المالية العامّة أو حجب ألية نفقة وأنّ األمر الحكومي الذي سي ّتخذ اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل  51من القانون األساسي للميزانية
لن يحدث خلال في توازن االعتمادات المصادق عليها من قبل مجلس نوّ اب ال ّشعب ولن يمسّ بمبدأ استمرارية المرفق العام لما لإلدارة من
سلطة في مواكبة التطوّ رات المختلفة التي ّ
تؤثر على كيان المرفق العام ليكون باقيا مستمرّا وقادرا على تحقيق الصّالح العام ،وهو ما يعني
عدم وجاهة المطعن األمر الذي يتعيّن معه رفضه.
6/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع الماثل للفصل  07من الدّستور:
تر ّد الحكومة مقولة العارضين في هذا الوجه من ّ
الطعن بعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في التثبت فيما كان

يفترض أن يتضمّنه القانون ولم ينصّ عليه .وبصورة احتياطية تعرض الحكومة في ردّها جملة اإلجراءات التي ت ّم اتخاذها ضمن المشروع
الماثل لدعم العدالة الجبائية واالمتثال الضّريبي ومقاومة التهرّ ب والتحيّل الجبائيين وهي إجراءات ّ
تتنزل في إطار تطبيق أحكام الفقرتين
األولى والثانية من الفصل  07من الدّستور وتأسيسا على ذلك تتبيّن حسب الحكومة عدم وجاهة المطعن وتطلب رفضه.
7/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع الماثل لمخطط التنمية وخرقه للفصل  21من الدّستور في فقرته األولى المطة :02
تر ّد الحكومة هذا المطعن بما ترى أنه ال يستند إلى وجاهة فيما يتعلّق بالمتغيرات اإلقتصادية والمالية التي يجب على قانون المالية أن
يواكبها في إطار توجيهات وثيقة المخطط التنموي ،إضافة إلى أنّ هذا األخير صادر بقانون عادي وهو ما ال يحول دون مخالفته بنصّ من
نفس المرتبة القانونية وتبعا لذلك يكون هذا المطعن متعيّن الرّ ّد.
8/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق مبدأ الفصل بين السّلط بسبب سعي رئيس الحكومة لتكوين كتلة نيابية:
تدفع الحكومة هذا المطعن برفضه شكال لعدم اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنظر فيه باعتبار أنّ ما يثيره هو
مسألة سياسيّة بامتياز ،واحتياطيا تر ّد الحكومة هذا المطعن بمقولة أ ّنه تأسّس على فرضيّات األمر الذي يفقده الوجاهة ويتعيّن رفضه.
9/في الرّ ّد عن المطعن المتعلّق بالتمييز بين المواطنات والمواطنين بخصوص إقرار زيادات في القطاع العام وحجبها عن الموظفين
العموميين:
تر ّد الحكومة مقولة العارضين في هذا الجانب من ّ
الطعن بأنّ أعوان الوظيفة العمومية وأعوان القطاع العام ال ينتمون إلى نفس الفئة لذلك
فإنّ تقدير مدى احترام مبدأ المساواة ال يكون إالّ بين أعوان الوظيفة العمومية فيما بينهم أو بين أعوان القطاع العام فيما بينهم مثلما أقرّه فقه
القضاء الدّستوري التونسي والمقارن األمر الذي يؤ ّكد عدم وجاهة المطعن فيكون متعيّن الرّ ّد.
10/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة الفصل  52من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  87من الدّستور:
تؤسّس الحكومة ردّها على هذا المطعن على وجوب مالءمة ال ّتشريع الوطني لاللتزامات الدّولية التي أمضتها الحكومة عكس ما يدّعيه
العارضون ،لذلك فإنّ توضيح السّرّ المهني بمقتضى الفصل  52من المشروع المطعون في دستوريته يتماشى مع هذه االلتزامات وخاصّة
اتفاقية المساعدة اإلدارية المتبادلة في المادّة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة ال ّتعاون اإلقتصادي والتنمية سيما وأنّ التقييم
الذي خضعت له تونس في هذا المجال أوضح أن اإلطار التشريعي التونسي يحترم بصفة عامّة المعيار الدّولي لتبادل المعلومات عند
ّ
الطلب ،غير أ ّنه نبّه بشدّة إلى الصّبغة المطلقة التي يكتسيها السّرّ المهني للمحامين وأوصى بضرورة تحديد مجال تطبيقه ،وبناء على ذلك
فإنّ الفصل  52من المشروع المطعون فيه جاء مطابقا للفصل  87من الدّستور الذي يقرّ بعلوية المعاهدات المصادق عليها على ال ّتشريع
الوطني فيتعيّن حينئذ رفض هذا المطعن.
11/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة الفصل  52من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  002من الدّستور والفصل  28من القانون
األساسي للمجلس األعلى للقضاء:
تذهب الحكومة في دفعها لهذا المطعن بما تعتبره خروج نصّ الفصل المطعون في دستوريته عن ال ّنظر الوجوبي للمجلس األعلى للقضاء
لعدم ا ّتصاله بمرفق العدالة وإدارة القضاء إضافة إلى أ ّنه استثنى من مجال انطباقه الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين وحرفائهم في
إطار محدّد وبال ّتالي فإنّ اإلجراء الجديد يخرج عن دائرة المعلومات القضائية المتبادلة بين الحريف ومحاميه ،وبناء عليه فإنّ األحكام
المضمّنة بالفصل  52ال تقتضي العرض الوجوبي على المجلس األعلى للقضاء فتعيّن تبعا لذلك رفض المطعن.
12/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بمخالفة الفصل  52من المشروع الماثل للفصل  071من الدّستور:
خالفا لما أثاره العارضون تدفع الحكومة هذا المطعن بتوضيح أنّ مجال رفع السّريّة ال ينصرف إلى الوثائق والمعلومات المتبادلة بين
المعنيين باألمر وحرفائهم أو كذلك لطبيعة الخدمة التي تظ ّل محميّة بصفة مطلقة وكلية بل إ ّنه يقتصر على ما تطلبه مصالح الجباية من
معلومات متعلّقة بالخدمات المسداة من قبل األشخاص المحمول عليهم اإلعتصام بواجب المحافظة على السّرّ المهني ،وتضيف الحكومة في
سياق هذا التوضيح أنّ السّرّ المهني للمحامي ليس مطلقا بل إ ّنه ُ
شـر?ع لتحقيق معادلة تتعلّق بحماية مصالح األفراد وفي نفس الوقت بحماية
األمن العام اإلقتصادي واالجتماعي وإذا ما تعارضت المنفعة العامّة مع الخاصّة واستحال التوفيق بينهما يصبح من الواجب تقديم المنفعة
العامّة ويتحرّ ر في هذه الحالة المحامي وغيره من واجب كتم السّرّ المهني وهذا ال ّتوجّ ه أ ّكده فقه القضاء الدّستوري المقارن .وترى الحكومة
في سياق هذا الرّ ّد أن المشرّع يمكنه سنّ استثناءات على مطلقيّة السّرّ المهني طالما كان ذلك ضرورة للمحافظة على النظام العام مع احترام
مبدأ التناسب الوارد بالفصل  24من الدّستور.

وتشير الحكومة في هذا اإلتجاه إلى ما اقتضاه الفصل  07من الدّستور من إلزام للدّولة بوضع اآلليات الكفيلة باستخالص الضّريبة ومقاومة
ال ّتهرّ ب والغشّ الجبائيين ،هذا إضافة إلى أنّ السّرّ المهني للمحامي لم يكن مبدأ دستوريّا في التشريع الدستوري التونسي وال يتع ّدى أن يكون
سوى إلتزاما تعاقديّا وهو ما يعني خروجه من نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيكون بذلك حريّا بالرّ ّد لعدم وجاهته.
13/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفصل  52من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  22من الدّستور:
ّ
المنظم لمهنة المحاماة يرتقي إلى مرتبة القانون األساسي وترى
ترفض الحكومة في ردّها على هذا المطعن مقولة العارضين بأنّ المرسوم
أنّ المراسيم توجد في مرتبة أدنى من القانون العادي ومن القانون األساسي وال يكفي لإلرتقاء بها تعلّقها بإحدى المجاالت الواردة بالفصل
 21من الدّستور ،وتأسيسا على هذا الرّأي تطلب الحكومة رفض المطعن المشار إليه لعدم وجاهته.
14/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفصل  52من مشروع القانون لمقتضيات الفصلين  82و  24من الدّستور:
تدفع الحكومة دعوى العارضين في هذا المطعن بما ترى أ ّنه ليس من الوجيه تفسير مقتضيات الفصل  82من الدّستور تفسيرا مطلقا يكون
وحق حماية المعطيات ال ّ
ّ
شخصية مطلقا ودون قيد ذلك أنّ الفصل  24من الدّستور أقرّ بإمكانية وضع
بموجبه حق حماية السّرّ المهني
ّ
ّ
ّ
الحق دون أن يمسّ ذلك بجوهره ،وهي ضوابط تجد أساسها أيضا في التشريع العادي من خالل بعض النصوص كالقانون
ضوابط لهذا
األساسي عدد  25لسنة  8772المتعلّق بحماية المعطيات ال ّ
شخصية والقانون األساسي عدد  88لسنة  8702المتعلّق ّ
بحق النفاذ إلى
المعلومة والقانون األساسي عدد  82لسنة  8701المتعلّق بمكافحة اإلرهاب وتبييض األموال ،واعتبارا لهذه التوضيحات التي احتجّت بها
الحكومة في مواجهة العارضين فإنها ترى عدم وجاهة المطعن المشار إليه وتعتبره حريّا بالرّ ّد.
15/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفصل  52من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  22من الدّستور:
تر ّد الحكومة مقولة العارضين في هذا الوجه من ّ
الطعن بالقول إنّ الفصل المطعون في دستوريته ال يكتسي صبغة تنظيميّة ولم يتضمّن
إجراءات أو تدابير جديدة بل إ ّنه يكتسي صبغة توضيحية وتفسيرية للفقرة األخيرة من الفصل  02من مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية،
وتبعا لذلك يكون هذا المطعن غير وجيه ومتعيّن الرّ ّد.
16/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق أحكام الفصل  24من المشروع المطعون فيه لمقتضيات الفصلين  07و  80من الدّستور:
ترى الحكومة في ردّها على هذا المطعن أنّ تأجيل تطبيق نسبة  %51من الضريبة على الدّخل بالنسبة للمساحات الكبرى لن ّ
يؤثر على
ميزانية الدّولة وال على التوازنات العامّة للمالية العمومية كما أنّ هذا ال ّتأجيل سيؤدّي إلى قبض الموارد اإلضافية إلى سنة  8780عوضا
عن سنة  8787وتبعا لذلك فليس هناك موجب لمقترح موارد بديلة لتعويض ال ّنقص في الموارد المنجرّ عن ال ّتأجيل المطعون فيه طبقا
للقانون األساسي للميزانية مع العلم أنّ هذه الموارد ستؤخذ بعين اإلعتبار خالل ميزانية .8780
أمّا بخصوص إدّعاء العارضين أنّ هذا ال ّتأجيل يخرق مبدأ المساواة تر ّد الحكومة بأنّ تغليب المصلحة المعتمد على عناصر موضوعية
ّ
تتمثل في المحافظة على المقدرة ال ّ
شرائية للمواطنين ال يتعارض مع المبادئ والحقوق التي يكفلها الدّستور والتي تضمن المساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات ممّا يجعل هذا الوجه من ّ
الطعن غير وجيه ويتعيّن ردّه.
17/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفقرة األولى من الفصل  21من مشروع القانون لمقتضيات الفصل  20من الدّستور:
تر ّد الحكومة مقولة العارضين بخرق الدّستور في هذا الوجه من ّ
الطعن بأنّ أحكام الفصل  21المطعون في دستوريتها ال تتعارض مع
أحكام الفصل  20من الدّستور الضّامن ّ
لحق الملكيّة والذي يجيز ال ّنيل منه في حاالت وبضمانات يضبطها القانون إضافة إلى أنّ هذه
األحكام المطعون فيها تندرج ضمن اإلستثناءات المر ّخص فيها بالدّستور وال تمس بجوهر ّ
حق الملكية وبناء على ذلك فال وجاهة للمطعن
المشار إليه وهو ما يتعيّن رفضه.
18/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفصلين  15و 12من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  82من الدّستور:
ترى الحكومة في ردّها على هذا المطعن أنّ اإلجراء المطعون فيه ال يتعلّق برفع سرّ قائم بل بضبط آليات جديدة ت ّتسم بأكثر حماية
للمعطيات ال ّ
شخصيّة للحصول على معلومات يمكن الحصول عليها وفقا لل ّتشريع الحالي وتبعا لذلك فإنّ أحكام الفصلين المذكورين تجيزها
أحكام القانون األساسي عدد  25لسنة  ،8772المؤرخ في  80جويلية  8772والمتعلّق بحماية المعطيات ال ّ
شخصية باعتبارها معطيات
ضروريّة للمصالح الجبائية لتنفيذ مهامّها كما أ ّنها ال تتعارض مع أحكام الفصل  82من الدّستور وهو ما ي ّتجه معه ر ّد المطعن المشار إليه

النتفاء وجاهته.
19/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بعدم مطابقة المصادقة على أبواب ميزانية الهيآت الدّستورية للقانون األساسي للميزانية:
تدفع الحكومة هذا الجانب من ّ
الطعن بالقول إنّ الهيآت الدّستوريّة ت ّم اعتبارها كأبواب مستقلّة من أبواب الميزانية ألنّ الفصل  081من
الدّستور منحها ال ّشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية ولم يربطها بأيّة سلطة إشراف وذلك عكس المؤسّسات العمومية التي تلحق
ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدّولة باعتبارها امتدادا للسّلطة التنفيذيّة وتخضع إلشرافها ونتيجة لذلك تكون المصادقة على ميزانيات هذه
الهيآت مطابقة للقانون األساسي للميزانية وألحكام الدستور وهو ما ي ّتجه معه ر ّد المطعن المذكور.
20/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بالحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدّينار:
ترى الحكومة في ردّها على هذا المطعن بأنّ عدم ال ّتنصيص بصفة صريحة على مستوى سعر الصّرف بالميزانية من شأنه أن يحافظ على
قيمة الدّينار التونسي كما أ ّنها قدّمت ك ّل ال ّتوضيحات حول ك ّل األرقام التي بني على أساسها توازن الميزانية خالل أشغال لجنة المالية
والتخطيط وتبعا لذلك ال يوجد ما يمكن اعتباره خرقا ألحكام دستوريّة فيتعيّن حينئذ ر ّد هذا المطعن لعدم وجاهته.
21/في الرّ ّد على المطعن المتعلّق بخرق الفصل  22من المشروع الماثل لمقتضيات الفصل  8من القانون األساسي للميزانية:
تعتبر الحكومة في رفضها لهذا المطعن أنّ الفصل  20من المشروع الماثل والذي اقترحه ال ّنواب وصادق عليه المجلس غير قابل للتطبيق
ابتداء من غرّ ة جانفي  8704وذلك ألسباب بيّنتها الحكومة في مضمون ردّها ولم يكن باإلمكان سحب هذا الفصل
أو تنقيحه خالل الجلسة العامّة فتعيّن حينئذ تأجيل تطبيقه للسّنة الموالية ليمكن توفير اإلطار المالئم لتدارك اإلخالالت الواردة به ولهذه
األسباب تطلب الحكومة عدم قبول ّ
الطعن من هذا الوجه.
شعب بتقرير متعلّق بباب ال ّنفقات ّ
22/في الرّ د عن المطعن المتعلّق بعدم م ّد مجلس نوّ اب ال ّ
الطارئة:
ال ترى الحكومة في دفعها لهذا المطعن وجاهة في ال ّتمسّك بموافاة المجلس ال ّنيابي بتقرير حول باب ال ّنفقات ّ
الطارئة أل ّنها تتعلّق بحاجات ال
يمكن تقدير مبالغها لعدم إمكانية معرفتها خالل إعداد الميزانية إضافة إلى أنّ وزير المالية قدّم بشأنها توضيحات ضافية خالل أشغال لجنة
المالية فيكون بذلك هذا المطعن حريّ بالرّ ّد.
وتأسيسا على مجمل الرّ دود التي دفعت بها الحكومة ك ّل المطاعن التي قدّمها العارضون في مشروع القانون عدد  8702/08المتعلّق
بقانون الماليّة لسنة  8704فهي تطلب رفض ّ
الطعن شكال واحتياطيّا جدّا رفضه في األصل.
الهيئــــــــــة
من حيث ال ّ
شكل:
حيث دفع رئيس الحكومــة برفض الطعـــن شكـــال بدعــوى أن تقديمه بتاريــخ  00ديسمبر  8702كان بعد إنقضاء األجل الدستوري
الوارد في الفصل  22من الدستور،
وحيث أنه ت ّم إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بمقتضى القانون األساسي عدد  02لسنة  8702المؤرخ في 02
أفريل  8702عمال بمقتضيات الفصل ّ 022
مطة رابعة من الفقرة  8من الدستور،
وحيث يقتضي الفصل ّ 022
مطة رابعة من الدستور على أن تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلّق بالمحكمة ال ّدستورية
باستثناء الفصل  002حيّز ال ّنفاذ عند إستكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية،
وحيث يتبيّن من إجراءات مراقبة الدّستورية الواردة في الباب الرّابع من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أ ّنه يتعلّق
بالطعن في مشاريع القوانين دون تمييز بما في ذلك قوانين المالية وعليه فإنّ إجراءات ّ
ّ
الطعن الواردة في الفصل  22من الدّستور متو ّقفة
ّ
على إرساء المحكمة الدّستورية األمر الذي يتجه معه ر ّد هذا الدّفع لعدم وجاهته.
من حيث األصل:

عن المطعن المؤخوذ من خرق الفصل  82و 24من الدّستور:
حيث ورد الفصل  52من مشروع القانون المطعون فيه في إطار توضيح مجال السّرّ المهني الذي يمكن االعتصام به إزاء مصالح الجباية
والحال أنه تجاوز ذلك إلى إلغاء أحكام الفقرة األخيرة من الفصل  02من مجلّة اإلجراءات والحقوق الجبائية،
وحيث أن الفصل  52على حاله سيؤدي إلى صعوبات في التطبيق من شأنها المساس بمبدأ األمان القانوني ومقروئية النص وبما قد يؤدّي
إلى النيل من الحق في المحافظة على السّر المهني والضمانات المكفولة بالفصلين  82و  24من الدّستور،
وحيث أنّ النصوص الجبائية تؤوّ ل على نطاق ضيّق وعمال بهذه القاعدة فإنّ عبارة المعلومات المتعلّقة بالخدمات المسداة من قبل األشخاص
المحمول عليهم قانونا المحافظة على السّرّ المهني الواردة في الفصل  52من مشروع القانون المطعون فيه تحتاج إلى مزيد من ال ّتدقيق
ح ّتى تكون مطابقة ألحكام الدستور،
وحيث ي ّتجه تبعا لذلك ال ّتصريح بعدم دستورية الفصل  52من مشروع القانون المطعون فيه ور ّد بقية المطاعن لعدم وجاهتها.
ولهذه األسباب،
وبعد المداولــة،
وعمال بأحكام الفصلين  87و 85من القانون األساسي عدد  02لسنة  8702المؤرخ في  02أفريل  8702قضت الهيئة بقبول الطعن
شكال وفي األصل بعدم دستورية الفصل  52وفصله من مشروع قانون المالية لسنة  8704وإحالته إلى رئيس الجمهورية لعرضه على
مجلس نوّ اب ال ّ
شعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ اإلحالة كما ينصّ عليه الفصل  85من قانون الهيئة
وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد عن ذلك .

