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بسم هللا الرمحن الرحيم

التوطئة

حنن نواب الشعب التونسي ،أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي،
احلرة،
اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة والتخلّص من االستبداد استجابة إلرادته ّ
وحتقيقا ألهداف ثورة احلرية والكرامة ثورة  71ديسمرب  71-0272جانفي ،0277ووفاء لدماء شهدائنا
مر األجيال ،وقطعا مع الظلم واحليف والفساد،
األبرار ولتضحيات التونسيني والتونسيات على ّ

وتعبريا عن متسك شعبنا بتعاليم اإلسالم ومقاصده املتّسمة بالتفتّح واالعتدال ،وبالقيم اإلنسانية ومبادئ
حقوق اإلنسان الكونية السامية ،واستلهاما من رصيدنا احلضاري على تعاقب أحقاب تارخينا ،ومن حركاتنا
ومتسكا
اإلصالحية املستنرية املستندة إىل ّ
مقومات هويتنا العربية اإلسالمية وإىل الكسب احلضاري اإلنساينّ ،

مبا ح ّققه شعبنا من املكاسب الوطنية،

وتأسيسا لنظام مجهوري دميقراطي تشاركي ،يف إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عرب التداول السلمي

على احلكم بواسطة االنتخابات احلرة وعلى مبدإ الفصل بني السلطات والتوازن بينها ،ويكون فيه حق
التنظّم القائم على التعددية ،وحياد اإلدارة ،واحلكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي ،وتضمن فيه
الدولة علوية القانون واحرتام احلريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء واملساواة يف احلقوق والواجبات
بني مجيع املواطنني واملواطنات والعدل بني اجلهات،
لألمة العربية واإلسالمية ،وانطالقا
مكرما ،وتوثيقا النتمائنا الثقايف واحلضاري ّ
وبناء على منزلة اإلنسان كائنا ّ

واألخوة والتكافل والعدالة االجتماعية ،ودعما للوحدة املغاربية
من الوحدة الوطنية القائمة على املواطنة
ّ
باعتبارها خطوة حنو حتقيق الوحدة العربية ،والتكامل مع الشعوب اإلسالمية والشعوب اإلفريقية ،والتعاون
كل مكان ،وحل ّق الشعوب يف تقرير مصريها ،وحلركات التحرر
مع شعوب العامل ،وانتصارا للمظلومني يف ّ
لكل أشكال االحتالل والعنصرية،
العادلة ويف مقدمتها حركة ّ
التحرر الفلسطيين ،ومناهضة ّ
ووعيا بضرورة املسامهة يف سالمة املناخ واحلفاظ على البيئة سليمة مبا يضمن استدامة مواردنا الطبيعية

واستمرارية احلياة اآلمنة لألجيال القادمة ،وحتقيقا إلرادة الشعب يف أن يكون صانعا لتارخيه ،مؤمنا بأن العلم
والعمل واإلبداع قيم إنسانية سامية ،ساعيا إىل الريادة ،متطلعا إىل اإلضافة احلضارية ،وذلك على أساس
استقالل القرار الوطين ،والسلم العاملية ،والتضامن اإلنساين،
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة هللا هذا الدستور.

2

الباب األول :املبادئ العامة
الفصل األول:
حرة ،مستقلّة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها ،والعربية لغتها ،واجلمهورية نظامها.
تونس دولة ّ

ال جيوز تعديل هذا الفصل.
الفصل :0

تونس دولة مدنية ،تقوم على املواطنة ،وإرادة الشعب ،وعلوية القانون.
ال جيوز تعديل هذا الفصل.
الفصل:3
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ،ميارسها بواسطة ممثليه املنتخبني أو عرب االستفتاء.
الفصل :1
علم اجلمهورية التونسية أمحر ،يتوسطه قرص أبيض به جنم أمحر ذو مخسة أشعة حييط به هالل أمحر حسبما
يضبطه القانون.
النشيد الرمسي للجمهورية التونسية هو "محاة احلمى" ويضبط بقانون.
شعار اجلمهورية التونسية هو "حرية ،كرامة ،عدالة ،نظام".
الفصل :5
اجلمهورية التونسية جزء من املغرب العريب ،تعمل على حتقيق وحدته وتتخذ كافة التدابري لتجسيمها.
الفصل :6
الدولة راعية للدين ،كافلة حلرية املعتقد والضمري وممارسة الشعائر الدينية ،ضامنة حلياد املساجد ودور
العبادة عن التوظيف احلزيب.
تلتزم الدولة بنشر قيم االعتدال والتسامح وحبماية املق ّدسات ومنع النيل منها ،كما تلتزم مبنع دعوات
التكفري والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي هلا.

الفصل :1
األسرة هي اخللية األساسية للمجتمع ،وعلى الدولة محايتها.
الفصل :8
الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن.
حترص الدولة على توفري الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على حتمله املسؤولية
وعلى توسيع إسهامه يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.
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الفصل :9
احلفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل املواطنني.
اخلدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط اليت يضبطها القانون.
الفصل :72
أداء الضريبة وحتمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
اجلبائيني.
التهرب والغش
ْ
تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضمان استخالص الضريبة ،ومقاومة ّ

حترص الدولة على حسن التصرف يف املال العمومي وتتخذ التدابري الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد
الوطين وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه املساس بالسيادة الوطنية.
الفصل :77

على كل من يتوىل رئاسة اجلمهورية أو رئاسة احلكومة أو عضويتها أو عضوية جملس نواب الشعب أو
عضوية اهليئات الدستورية املستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح مبكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
الفصل :70
تسعى الدولة إىل حتقيق العدالة االجتماعية ،والتنمية املستدامة ،والتوازن بني اجلهات ،استنادا إىل مؤشرات
التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز اإلجيايب .كما تعمل على االستغالل الرشيد للثروات الوطنية.
الفصل :73
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي ،متارس الدولة السيادة عليها بامسه.
تعرض عقود االستثمار املتعلقة هبا على اللجنة املختصة مبجلس نواب الشعب .وتعرض االتفاقيات اليت تربم
يف شأهنا على اجمللس للموافقة.
الفصل :71
تلتزم الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل الرتاب الوطين يف إطار وحدة الدولة.
الفصل :75
اإلدارة العمومية يف خدمة املواطن والصاحل العام ،تنظّم وتعمل وفق مبادئ احلياد واملساواة واستمرارية املرفق
العام ،ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة.
الفصل :76
تضمن الدولة حياد املؤسسات الرتبوية عن التوظيف احلزيب.
الفصل :71
حتتكر الدولة إنشاء القوات املسلحة ،وقوات األمن الداخلي ،ويكون ذلك مبقتضى القانون وخلدمة الصاحل
العام.
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الفصل :78
اجليش الوطين جيش مجهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على االنضباط ،مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق
القانون ،ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه ،وهو ملزم باحلياد التام .ويدعم اجليش
الوطين السلطات املدنية وفق ما يضبطه القانون.
الفصل :79
األمن الوطين أمن مجهوري ،قواته مكلفة حبفظ األمن والنظام العام ومحاية األفراد واملؤسسات واملمتلكات
التام.
وإنفاذ القانون ،يف كنف احرتام احلريات ويف إطار احلياد ّ
الفصل :02

املعاهدات املوافق عليها من قبل اجمللس النيايب واملصادق عليها ،أعلى من القوانني وأدىن من الدستور.
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الباب الثاين :احلقوق واحلريات
الفصل :07
املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات ،وهم سواء أمام القانون من غري متييز.
والعامة ،وهتيئ هلم أسباب العيش الكرمي.
تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية ّ
الفصل :00

احلق يف احلياة مقدس ،ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون.
الفصل :03
حتمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة اجلسد ،ومتنع التعذيب املعنوي واملادي .وال تسقط جرمية
التعذيب بالتقادم.
الفصل :01
حتمي الدولة احلياة اخلاصة ،وحرمة املسكن ،وسرية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية.
لكل مواطن احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته.
الفصل :05
حيجر سحب اجلنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن.
الفصل :06
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون ،وحيجر تسليم املتمتعني باللجوء السياسي.
الفصل :01
املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تكفل له فيها مجيع ضمانات الدفاع يف أطوار التتبع
واحملاكمة.
الفصل :08
العقوبة شخصية ،وال تكون إال مبقتضى نص قانوين سابق الوضع ،عدا حالة النص األرفق باملتهم.
الفصل :09
ال ميكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال يف حالة التلبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا حبقوقه وبالتهمة
املنسوبة إليه ،وله أن ينيب حماميا .وحتدد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون.
الفصل :32
لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.
تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األسرة ،وتعمل على إعادة تأهيل السجني وإدماجه
يف اجملتمع.
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الفصل :37
حرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنشر مضمونة.
ال جيوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه احلريات.
الفصل :30
تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.
تسعى الدولة إىل ضمان احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.
الفصل :33
احلريات األكادميية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل :31
حقوق االنتخاب واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة.
الفصل :35
حرية تكوين األحزاب والنقابات واجلمعيات مضمونة.
تلتزم األحزاب والنقابات واجلمعيات يف أنظمتها األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية
املالية ونبذ العنف.
الفصل :36
احلق النقايب مبا يف ذلك حق اإلضراب مضمون.
وال ينطبق هذا احلق على اجليش الوطين.
وال يشمل حق اإلضراب قوات األمن الداخلي والديوانة.
الفصل :31
حرية االجتماع والتظاهر السلميّ ْني مضمونة.
الفصل :38

الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن ،وتوفر اإلمكانيات الضرورية لضمان السالمة وجودة
اخلدمات الصحية.
تضمن الدولة العالج اجملاين لفاقدي السند ،ولذوي الدخل احملدود .وتضمن احلق يف التغطية االجتماعية
طبق ما ينظمه القانون.
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الفصل :39
التعليم إلزامي إىل سن السادسة عشرة.
تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي اجملاين ب كامل مراحله ،وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الضرورية
لتحقيق جودة الرتبية والتعليم والتكوين .كما تعمل على تأصيل الناشئة يف هويتها العربية اإلسالمية وانتمائها
الوطين وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها واالنفتاح على اللغات األجنبية واحلضارات
اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.
الفصل :12
العمل حق لكل مواطن ومواطنة ،وتتخذ الدولة التدابري الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف.
ولكل مواطن ومواطنة احلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.
الفصل :17
حق امللكية مضمون ،وال ميكن النيل منه إال يف احلاالت وبالضمانات اليت يضبطها القانون.
امللكية الفكرية مضمونة.
الفصل :10
احلق يف الثقافة مضمون.
حرية اإلبداع مضمونة ،وتشجع الدولة اإلبداع الثقايف ،وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصلها وتنوعها وجتددها،
مبا يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح على خمتلف الثقافات واحلوار بني احلضارات.
حتمي الدولة املوروث الثقايف وتضمن حق األجيال القادمة فيه.
الفصل :13
تدعم الدولة الرياضة ،وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الالزمة ملمارسة األنشطة الرياضية والرتفيهية.
الفصل :11
احلق يف املاء مضمون.
احملافظة على املاء وترشيد استغالله واجب على الدولة واجملتمع.
الفصل :15
تضمن الدولة احلق يف بيئة سليمة ومتوازنة واملسامهة يف سالمة املناخ .وعلى الدولة توفري الوسائل الكفيلة
بالقضاء على التلوث البيئي.
الفصل :16
تلتزم الدولة ب حماية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات ويف مجيع اجملاالت.
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تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف اجملالس املنتخبة.
تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة.
الفصل :11
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم.
لكل األطفال دون متييز وفق املصاحل الفضلى للطفل.
على الدولة توفري مجيع أنواع احلماية ّ
الفصل :18

حتمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل متييز.
لكل مواطن ذي إعاقة احلق يف االنتفاع ،حسب طبيعة إعاقته ،بكل التدابري اليت تضمن له االندماج الكامل
يف اجملتمع ،وعلى الدولة اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
الفصل :19
حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها مبا ال ينال من جوهرها.
وال توضع هذه الضوابط ّإال لضرورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وهبدف محاية حقوق الغري ،أو ملقتضيات
األمن العام ،أو الدفاع الوطين ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه
الضوابط وموجباهتا .وتتك ّفل اهليئات القضائية ب حماية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.

ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
ال جيوز ّ
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الباب الثالث :السلطة التشريعية
الفصل :52
ميارس الشعب السلطة التشريعية عرب ممثليه مبجلس نواب الشعب أو عن طريق االستفتاء.
الفصل :57
مقر جملس نواب الشعب تونس العاصمة ،وله يف الظروف االستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من
ّ
تراب اجلمهورية.

الفصل :50
يتمتع جملس نواب الشعب باالستقاللية اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة.
يضبط جملس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه.
تضع الدولة على ذمة اجمللس املوارد البشرية واملادية الالزمة حلسن أداء النائب ملهامه.
الفصل :53
الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي اجلنسية منذ عشر سنوات على األقل ،بلغ من
العمر ثالثا وعشرين سنة كاملة يوم تقدمي ترشحه ،شرط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان
اليت يضبطها القانون.
الفصل :51
يعد ناخبا كل مواطن تونسي اجلنسية بلغ من العمر مثاين عشرة سنة كاملة وفق الشروط اليت حيددها القانون
االنتخايب.
الفصل :55
ينتخب أعضاء جملس نواب الشعب انتخابا عاما ،حرا ،مباشرا ،سريا ،نزيها ،وشفافا ،وفق القانون
االنتخايب.
يضمن القانون االنتخايب حق االنتخاب والتمثيلية للتونسيني باخلارج يف جملس نواب الشعب.
الفصل :56
ينتخب جملس نواب الشعب ملدة مخس سنوات خالل األيام الستني األخرية من املدة النيابية.
إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة اجمللس متدد بقانون.
الفصل :51
يعقد جملس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خالل شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خالل شهر جويلية،
على أن تكون بداية الدورة األوىل من املدة النيابية جمللس نواب الشعب يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من
اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من رئيس اجمللس املتخلي.
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ويف صورة تزامن بداية الدورة األوىل من املدة النيابية جمللس نواب الشعب مع عطلته
تعقد دورة استثنائية إىل غاية منح الثقة للحكومة.
وجيتمع جملس نواب الشعب أثناء عطلته يف دورة استثنائية بطلب من رئيس اجلمهورية أو من رئيس احلكومة
أو من ثلث أعضائه للنظر يف جدول أعمال حمدد.
الفصل :58
يؤدي كل عضو مبجلس نواب الشعب يف بداية مباشرته ملهامه اليمني التالية:
"أقسم باهلل العظيم أن أخدم الوطن بإخالص ،وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالوالء التام لتونس".
الفصل :59
ينتخب جملس نواب الشعب يف أول جلسة له رئيسا من بني أعضائه.
يش ّكل جملس نواب الشعب جلانا قارة وجلانا خاصة تتكون وتتوزع املسؤوليات فيها على أساس التمثيل
النسيب.
ميكن جمللس نواب الشعب تكوين جلان حتقيق ،وعلى كافة السلطات مساعدهتا يف أداء مهامها.
الفصل :62
مكون أساسي يف جملس نواب الشعب ،هلا حقوقها اليت مت ّكنها من النهوض مبهامها يف العمل النيايب
املعارضة ّ

وتضمن هلا متثيلية مناسبة وفاعلة يف كل هياكل اجمللس وأنشطته الداخلية واخلارجية .وتسند إليها وجوبا
رئاسة اللجنة املكلفة باملالية وخطة مقرر باللجنة املكلفة بالعالقات اخلارجية ،كما هلا احلق يف تكوين جلنة
حتقيق كل سنة وترؤسها .ومن واجباهتا اإلسهام النشيط والبنّاء يف العمل النيايب.
الفصل :67

التصويت يف جملس نواب الشعب شخصي وال ميكن تفويضه.
الفصل :60
متارس املبادرة التشريعية مبقرتحات قوانني من عشرة نواب على األقل ،أو مبشاريع قوانني من رئيس اجلمهورية
أو رئيس احلكومة.
وخيتص رئيس احلكومة بتقدمي مشاريع قوانني املوافقة على املعاهدات ومشاريع قوانني املالية.
وملشاريع القوانني أولوية النظر.
الفصل :63
مقرتحات القوانني ومقرتحات التعديل املقدمة من قبل النواب ال تكون مقبولة إذا كان إقرارها خيل
بالتوازنات املالية للدولة اليت مت ضبطها يف قوانني املالية.
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الفصل :61
يصادق جملس نواب الشعب باألغلبية املطلقة ألعضائه على مشاريع القوانني األساسية ،وبأغلبية أعضائه
احلاضرين على مشاريع القوانني العادية ،على ّأال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء اجمللس.

ال يعرض مشروع القانون األساسي على مداولة اجللسة العامة جمللس نواب الشعب إال بعد مضي مخسة
عشر يوما من إحالته على اللجنة املختصة.
الفصل :65
تتخذ شكل قوانني عادية النصوص املتعلقة ب :
-

إحداث أصناف املؤسسات واملنشآت العمومية واإلجراءات املنظمة للتفويت فيها،

-

اجلنسية،

-

االلتزامات املدنية والتجارية،

-

اإلجراءات أمام خمتلف أصناف احملاكم،

-

ضبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة عليها وكذلك املخالفات املستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

-

العفو العام،

-

ضبط قاعدة األداءات واملسامهات ونسبها وإجراءات استخالصها،

-

نظام إصدار العملة،

-

القروض والتعهدات املالية للدولة،

-

ضبط الوظائف العليا،

-

التصريح باملكاسب،

-

الضمانات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني والعسكريني،

-

تنظيم املصادقة على املعاهدات،

-

قوانني املالية وغلق امليزانية واملصادقة على خمططات التنمية،

-

املبادئ األساسية لنظام امللكية واحلقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية

والبيئة والتهيئة الرتابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان االجتماعي.
تتخذ شكل قوانني أساسية النصوص املتعلقة باملسائل التالية:
-

املوافقة على املعاهدات،

-

تنظيم العدالة والقضاء،

-

تنظيم اإلعالم والصحافة والنشر،

-

تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظمات واهليئات املهنية ومتويلها،
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-

تنظيم اجليش الوطين،

-

تنظيم قوات األمن الداخلي والديوانة،

-

القانون االنتخايب،

-

التمديد يف مدة جملس نواب الشعب وفق أحكام الفصل ،56

-

التمديد يف املدة الرئاسية وفق أحكام الفصل ،15

-

احلريات وحقوق اإلنسان،

-

األحوال الشخصية،

-

الواجبات األساسية للمواطنة،

-

السلطة احمللية،

-

تنظيم اهليئات الدستورية،

-

القانون األساسي للميزانية.

يدخل يف جمال السلطة الرتتيبية العامة املواد اليت ال تدخل يف جمال القانون.
الفصل :66
يرخص القانون يف موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط املنصوص عليها بالقانون األساسي للميزانية.
يصادق جملس نواب الشعب على مشاريع قوانني املالية وغلق امليزانية طبق الشروط املنصوص عليها
بالقانون األساسي للميزانية.
َّ
يقدم مشروع قانون املالية للمجلس يف أجل أقصاه  75أكتوبر ويصادق عليه يف أجل أقصاه  72ديسمرب.
ميكن لرئيس اجلمهورية أن ير ّد املشروع إىل اجمللس لقراءة ثانية خالل اليومني املواليني ملصادقة اجمللس عليه.

ويف صورة الرد ،جيتمع اجمللس للتداول ثانية خالل األيام الثالثة املوالية ملمارسة حق الرد.

جيوز لألطراف املشار إليها باملطة األوىل من الفصل  ،702خالل األيام الثالثة املوالية ملصادقة اجمللس للمرة
الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله ،الطعن بعدم الدستورية يف أحكام قانون
املالية أمام احملكمة الدستورية اليت تبت يف أجل ال يتجاوز األيام اخلمسة املوالية للطعن.
إذا قضت احملكمة بعدم الدستورية ،حتيل قرارها إىل رئيس اجلمهورية الذي حييله بدوره إىل رئيس جملس نواب
الشعب ،كل ذلك يف أجل ال يتجاوز يومني من تاريخ قرار احملكمة .ويصادق اجمللس على املشروع خالل
األيام الثالثة املوالية لتوصله بقرار احملكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية املشروع أو عند املصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم
الدستورية دون حصول أي منهما ،خيتم رئيس اجلمهورية مشروع قانون املالية يف أجل يومني .ويف كل
احلاالت يتم اخلتم يف أجل ال يتعدى  37ديسمرب.
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إذا مل تتم املصادقة على مشروع قانون املالية يف أجل  37ديسمرب ،ميكن تنفيذ
املشروع فيما يتعلق بالنفقات ،بأقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجديد مبقتضى أمر رئاسي ،وتستخلص
املوارد طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.
الفصل :61
تعرض املعاهدات التجارية واملعاهدات املتعلقة بالتنظيم الدويل أو حبدود الدولة أو بالتعهدات املالية للدولة
أو حبالة األشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على جملس نواب الشعب للموافقة.
ال تصبح املعاهدات نافذة إال بعد املصادقة عليها.
الفصل :68
ال ميكن إجراء أي تتبع قضائي مدين أو جزائي ضد عضو مبجلس نواب الشعب ،أو إيقافه ،أو حماكمته
ألجل آراء أو اقرتاحات يبديها ،أو أعمال يقوم هبا ،يف ارتباط مبهامه النيابية.
الفصل :69
إذا اعتصم النائب باحلصانة اجلزائية كتابة ،فإنه ال ميكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته يف هتمة جزائية ما مل
ترفع عنه احلصانة.
أما يف حالة التلبس باجلرمية فإنه ميكن إيقافه ،ويعلم رئيس اجمللس حاال على أن ينتهي اإليقاف إذا طلب
مكتب اجمللس ذلك.
الفصل :12
يف حالة حل جملس نواب الشعب ،ميكن لرئيس اجلمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس احلكومة تعرض
على مصادقة اجمللس يف الدورة العادية التالية.
ميكن جمللس نواب الشعب بثالثة أمخاس أعضائه أن يفوض بقانون ملدة حمدودة ال تتجاوز الشهرين ولغرض
معني إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون تعرض حال انقضاء املدة املذكورة على
مصادقة اجمللس.
يستثىن النظام االنتخايب من جمال املراسيم.
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الباب الرابع :السلطة التنفيذية
الفصل :17
ميارس السلطة التنفيذية رئيس اجلمهورية وحكومة يرأسها رئيس احلكومة.

القسم األول :رئيس اجلمهورية
الفصل :10
رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ،ورمز وحدهتا ،يضمن استقالهلا واستمراريتها ،ويسهر على احرتام
الدستور.
الفصل :13
املقر الرمسي لرئاسة اجلمهورية تونس العاصمة ،وميكن يف الظروف االستثنائية أن ينقل إىل أي مكان آخر من
تراب اجلمهورية.
الفصل :11
الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم.
يشرتط يف املرتشح يوم تقدمي ترشحه أن يكون بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة على األقل .وإذا كان
حامال جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن اجلنسية األخرى عند
التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلماعات احمللية
املنتخبة أو الناخبني املرمسني حسبما يضبطه القانون االنتخايب.
الفصل :15
ينتخب رئيس اجلمهورية ملدة مخسة أعوام خالل األيام الستني األخرية من املدة الرئاسية انتخابا عاما ،حرا،
مباشرا ،سريا ،نزيها ،وشفافا ،وباألغلبية املطلقة لألصوات املصرح هبا.
ويف صورة عدم حصول أي من املرتشحني على األغلبية املطلقة يف الدورة األوىل ،تنظم دورة ثانية خالل
األسبوعني التاليني لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األوىل ،ويتقدم للدورة الثانية املرت ّشحان احملرزان على

أكثر عدد من األصوات يف الدورة األوىل.

املرتشحني لدورة اإلعادة ،يعاد فتح باب الرتشح وحتديد
إذا تويف أحد املرتشحني يف الدورة األوىل أو أحد
ْ
املواعيد االنتخابية من جديد يف أجل ال يتجاوز مخسة وأربعني يوما .وال يعت ّد باالنسحاب يف الدورة األوىل
أو الدورة الثانية.
وإذا تعذر إجراء االنتخاب يف موعده بسبب خطر داهم ،فإن املدة الرئاسية متدد بقانون.
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وال جيوز تويل رئاسة اجلمهورية ألكثر من دورتني كاملتني ،متصلتني أو منفصلتني .ويف
حالة االستقالة تعترب تلك املدة مدة رئاسية كاملة.
ال جيوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
الفصل :16
يؤدي رئيس اجلمهورية املنتخب أمام جملس نواب الشعب اليمني التالية:
"أقسم باهلل العظيم أن أحافظ على استقالل تونس وسالمة تراهبا ،وأن أحرتم دستورها وتشريعها ،وأن أرعى
مصاحلها ،وأن ألتزم بالوالء هلا".
ال جيوز لرئيس اجلمهورية اجلمع بني مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.
الفصل :11
يتوىل رئيس اجلمهورية متثيل الدولة ،وخيتص بضبط السياسات العامة يف جماالت الدفاع والعالقات اخلارجية
ّ

واألمن القومي املتعلق حبماية الدولة والرتاب الوطين من التهديدات الداخلية واخلارجية وذلك بعد استشارة
رئيس احلكومة.
يتوىل:
كما ّ
-

حل اجمللس خالل األشهر
حل جملس نواب الشعب يف احلاالت اليت ّ
ينص عليها الدستور ،وال جيوز ّ
ّ

الستة اليت تلي نيل أول حكومة ثقة اجمللس بعد االنتخابات التشريعية أو خالل األشهر الستة األخرية من
املدة الرئاسية أو املدة النيابية،
-

رئاسة جملس األمن القومي ويدعى إليه رئيس احلكومة ورئيس جملس نواب الشعب،

-

القيادة العليا للقوات املسلحة،

-

إعالن احلرب وإبرام السلم بعد موافقة جملس نواب الشعب بأغلبية ثالثة أمخاس أعضائه ،وإرسال

ئيسي جملس نواب الشعب واحلكومة ،على أن ينعقد اجمللس للبت يف األمر خالل
قوات إىل اخلارج مبوافقة ر ْ
أجل ال يتجاوز ستني يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،
-

اختاذ التدابري اليت حتتمها احلالة االستثنائية ،واإلعالن عنها طبق الفصل ،82

-

املصادقة على املعاهدات واإلذن بنشرها،

-

إسناد األومسة،

-

العفو اخلاص.

الفصل :18
يتوىل رئيس اجلمهورية بأوامر رئاسية:
-

تعيني مفيت اجلمهورية التونسية وإعفاءه،
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-

التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العليا برئاسة اجلمهورية واملؤسسات التابعة

هلا ،وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
-

التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية واملتعلقة باألمن القومي بعد

استشارة رئيس احلكومة ،وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
-

تعيني حمافظ البنك املركزي باقرتاح من رئيس احلكومة ،وبعد مصادقة األغلبية املطلقة ألعضاء جملس

ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء جملس نواب الشعب ومصادقة األغلبية
نواب الشعبّ .

املطلقة من األعضاء.
الفصل :19

لرئيس اجلمهورية أن خياطب جملس نواب الشعب.
الفصل :82
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا ،يتعذر معه السري العادي
لدواليب الدولة ،أن يتخذ التدابري اليت حتتمها تلك احلالة االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس احلكومة
ورئيس جملس نواب الشعب وإعالم رئيس احملكمة الدستورية ،ويعلن عن التدابري يف بيان إىل الشعب.
وجيب أن هتدف هذه التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ،ويعترب جملس
نواب الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة .ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية حل جملس
نواب الشعب كما ال جيوز تقدمي الئحة لوم ضد احلكومة.
مضي ثالثني يوما على سريان هذه التدابري ،ويف كل وقت بعد ذلك ،يعهد إىل احملكمة الدستورية
وبعد ّ
بطلب من رئيس جملس نواب الشعب أو ثالثني من أعضائه البت يف استمرار احلالة االستثنائية من عدمه.
وتصرح احملكمة بقرارها عالنية يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابري بزوال أسباهبا .ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل الشعب.
الفصل :87
خيتم رئيس اجلمهورية القوانني ويأذن بنشرها بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية يف أجل ال يتجاوز أربعة أيام
من تاريخ:
)7

انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والر ّد دون حصول أي منهما،

)0

انقضاء أجل الر ّد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اإلحالة الوجوبية ملشروع القانون إىل

)3

انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية يف مشروع قانون وقع ر ّده من رئيس اجلمهورية واملصادقة عليه

رئيس اجلمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل ،707
من قبل اجمللس يف صيغة مع ّدلة،
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)1

مصادقة اجمللس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لر ّده ،ومل يطعن فيه

بعدم الدستورية إثر املصادقة األوىل أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إىل رئيس اجلمهورية وفق أحكام
الفقرة الثالثة من الفصل .707
)5

صدور قرار احملكمة بالدستورية أو اإلحالة الوجوبية ملشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية وفق أحكام

الفقرة الثالثة للفصل  ،707إن سبق رده من رئيس اجلمهورية وصادق عليه اجمللس يف صيغة مع ّدلة.

باستثناء مشاريع القوانني الدستورية ،لرئيس اجلمهورية احلق يف رد املشروع مع التعليل إىل اجمللس للتداول
ثانية ،وذلك خالل أجل مخسة أيام من تاريخ:
-7

انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام املطة األوىل من الفصل ،702

-0

صدور قرار بالدستورية أو اإلحالة الوجوبية ملشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية وفق أحكام الفقرة

الثالثة من الفصل  707يف حالة الطعن على معىن أحكام املطة األوىل من الفصل .702
وتكون املصادقة ،إثر الر ّد ،باألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس على مشاريع القوانني العادية وبأغلبية ثالثة

أمخاس أعضاء اجمللس على مشاريع القوانني األساسية.
الفصل :80

لرئيس اجلمهورية ،استثنائيا ،خالل أجل الرد ،أن يقرر العرض على االستفتاء مشاريع القوانني املتعلقة
باملوافقة على املعاهدات ،أو باحلريات وحقوق اإلنسان ،أو باألحوال الشخصية ،واملصادق عليها من قبل
جملس نواب الشعب .ويعترب العرض على االستفتاء ختليا عن حق الرد.
وإذا أفضى االستفتاء إىل قبول املشروع فإن رئيس اجلمهورية خيتمه ويأذن بنشره يف أجل ال يتجاوز عشرة
أيام من تاريخ اإلعالن عن نتائج االستفتاء.
ويضبط القانون االنتخايب صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.
الفصل :83
يفوض سلطاته إىل رئيس احلكومة ملدة ال تزيد
لرئيس اجلمهورية إذا تعذر عليه القيام مبهامه بصفة وقتية أن ّ

عن ثالثني يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس اجلمهورية رئيس جملس نواب الشعب بتفويضه املؤقت لسلطاته.
الفصل :81
عند الشغور الوقيت ملنصب رئيس اجلمهورية ،ألسباب حتول دون تفويضه سلطاته ،جتتمع احملكمة الدستورية
فورا ،وتقر الشغور الوقيت ،فيحل رئيس احلكومة حمل رئيس اجلمهورية .وال ميكن أن تتجاوز مدة الشغور
الوقيت ستني يوما.
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إذا جتاوز الشغور الوقيت مدة الستني يوما ،أو يف حالة تقدمي رئيس اجلمهورية استقالته
كتابة إىل رئيس احملكمة الدستورية ،أويف حالة الوفاة ،أو العجز الدائم ،أو ألي سبب آخر من أسباب
الشغور النهائي ،جتتمع احملكمة الدستورية فورا ،وتقر الشغور النهائي ،وتبلّغ ذلك إىل رئيس جملس نواب
الشعب الذي يتوىل فورا مهام رئيس اجلمهورية بصفة مؤقتة ألجل أدناه مخسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون
يوما.
الفصل :85
يف حالة الشغور النهائي يؤدي القائم مبهام رئيس اجلمهورية اليمني الدستورية أمام جملس نواب الشعب وعند
االقتضاء أمام مكتبه ،أو أمام احملكمة الدستورية يف حالة حل اجمللس.
الفصل :86
ميارس القائم مبهام رئيس اجلمهورية ،خالل الشغور الوقيت أو النهائي ،املهام الرئاسية .وال حيق له املبادرة
باقرتاح تعديل الدستور ،أو اللجوء إىل االستفتاء ،أو حل جملس نواب الشعب.
وخالل املدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس مجهورية جديد ملدة رئاسية كاملة ،كما ال ميكن تقدمي الئحة لوم
ض ّد احلكومة.
الفصل :81

يتمتع رئيس اجلمهورية باحلصانة طيلة توليه الرئاسة ،وتعلق يف حقه كافة آجال التقادم والسقوط ،وميكن
استئناف اإلجراءات بعد انتهاء مهامه.
ال يسأل رئيس اجلمهورية عن األعمال اليت قام هبا يف إطار أدائه ملهامه.
الفصل :88
ميكن ألغلبية أعضاء جملس نواب الشعب املبادرة بالئحة معللة إلعفاء رئيس اجلمهورية من أجل اخلرق
اجلسيم للدستور ،ويوافق عليها اجمللس بأغلبية الثلثني من أعضائه ،ويف هذه الصورة تقع اإلحالة إىل احملكمة
الدستورية للبت يف ذلك بأغلبية الثلثني من أعضائها .وال ميكن للمحكمة الدستورية أن حتكم يف صورة
اإلدانة إال بالعزل .وال يعفي ذلك من التتبعات اجلزائية عند االقتضاء .ويرتتب على احلكم بالعزل فقدانه
حلق الرتشح ألي انتخابات أخرى.
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القسم الثاين :احل كومة
الفصل :89
تتكون احلكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة خيتارهم رئيس احلكومة وبالتشاور مع رئيس اجلمهورية بالنسبة
لوزارتْ اخلارجية والدفاع.

يف أجل أسبوع من اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات ،يكلف رئيس اجلمهورية ،مرشح احلزب أو
االئتالف االنتخايب املتحصل على أكرب عدد من املقاعد مبجلس نواب الشعب ،بتكوين احلكومة خالل
شهر جيدد مرة واحدة .ويف صورة التساوي يف عدد املقاعد يعتمد للتكليف عدد األصوات املتحصل عليها.
عند جتاوز األجل احملدد دون تكوين احلكومة ،أو يف حالة عدم احلصول على ثقة جملس نواب الشعب ،يقوم
رئيس اجلمهورية يف أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النيابية لتكليف
الشخصية األقدر من أجل تكوين حكومة يف أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف األول ،ومل مينح أعضاء جملس نواب الشعب الثقة للحكومة ،لرئيس
حل جملس نواب الشعب والدعوة إىل انتخابات تشريعية جديدة يف أجل أدناه مخسة
اجلمهورية احلق يف ّ
وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض احلكومة موجز برنامج عملها على جملس نواب الشعب لنيل ثقة اجمللس باألغلبية املطلقة ألعضائه.
عند نيل احلكومة ثقة اجمللس يتوىل رئيس اجلمهورية فورا تسمية رئيس احلكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس احلكومة وأعضاؤها أمام رئيس اجلمهورية اليمني التالية:
"أقسم باهلل العظيم أن أعمل بإخالص خلري تونس وأن أحرتم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصاحلها وأن ألتزم
بالوالء هلا".
الفصل :92
مينع اجلمع بني عضوية احلكومة وعضوية جملس نواب الشعب .ويضبط القانون االنتخايب كيفية س ّد الشغور.
وال جيوز لرئيس احلكومة وال ألعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
الفصل :97
يضبط رئيس احلكومة السياسة العامة للدولة ،مع مراعاة مقتضيات الفصل  ،11ويسهر على تنفيذها.
الفصل :90
خيتص رئيس احلكومة ب :
-

إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا بعد مداولة جملس

الوزراء،
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-

البت يف استقالته ،وذلك بالتشاور
إقالة عضو أو أكثر من أعضاء احلكومة أو ّ

-

إحداث أو تعديل أو حذف املؤسسات واملنشآت العمومية واملصاحل اإلدارية وضبط اختصاصاهتا

مع رئيس اجلمهورية إذا تعلق األمر بوزير اخلارجية أو وزير الدفاع،

وصالحياهتا بعد مداولة جملس الوزراء ،باستثناء الراجعة إىل رئاسة اجلمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو
حذفها باقرتاح من رئيس اجلمهورية،
-

إجراء التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف املدنية العليا .وتضبط الوظائف املدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيس احلكومة رئيس اجلمهورية بالقرارات املتخذة يف إطار اختصاصاته املذكورة.
يتصرف رئيس احلكومة يف اإلدارة ،ويربم االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
وتسهر احلكومة على تنفيذ القوانني .وميكن لرئيس احلكومة أن يفوض بعض صالحياته للوزراء.
إذا تعذر على رئيس احلكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية ،يفوض سلطاته إىل أحد الوزراء.
الفصل :93
رئيس احلكومة هو رئيس جملس الوزراء.
ينعقد جملس الوزراء بدعوة من رئيس احلكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس اجلمهورية جملس الوزراء وجوبا يف جماالت الدفاع ،والعالقات اخلارجية ،واألمن القومي املتعلق
حبماية الدولة والرتاب الوطين من التهديدات الداخلية واخلارجية ،وله أن حيضر ما عداها من جمالس وزراء.
وعند حضوره يرأس اجمللس.
يتم التداول يف كل مشاريع القوانني مبجلس الوزراء.
الفصل :91
ميارس رئيس احلكومة السلطة الرتتيبية العامة ،ويصدر األوامر الفردية اليت ميضيها بعد مداولة جملس الوزراء.
وتسمى األوامر الصادرة عن رئيس احلكومة أوامر حكومية.
يتم اإلمضاء اجملاور لألوامر ذات الصبغة الرتتيبية من قبل كل وزير معين.
يتوىل رئيس احلكومة تأشري القرارات الرتتيبية اليت يتخذها الوزراء.
الفصل :95
احلكومة مسؤولة أمام جملس نواب الشعب.
الفصل :96
لكل عضو مبجلس نواب الشعب أن يتقدم إىل احلكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام
الداخلي للمجلس.
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الفصل :91
ميكن التصويت على الئحة لوم ضد احلكومة ،بعد طلب معلل يقدم لرئيس جملس نواب الشعب من ثلث
األعضاء على األقل .وال يقع التصويت على الئحة اللوم إال بعد مضي مخسة عشر يوما على إيداعها لدى
رئاسة اجمللس.
ويشرتط لسحب الثقة من احلكومة موافقة األغلبية املطلقة من أعضاء اجمللس ،وتقدمي مرشح بديل لرئيس
ويتم تكليفه من قبل رئيس اجلمهورية بتكوين حكومة
احلكومة يصادق على ترشيحه يف نفس التصويتّ ،
طبق أحكام الفصل .89
يف صورة عدم حتقق األغلبية املذكورة ،ال ميكن أن تقدم الئحة اللوم جمددا ضد احلكومة إال بعد مضي ستة
أشهر.
ميكن جمللس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء احلكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس اجمللس من
ثلث األعضاء على األقل ،على أن يتم التصويت على سحب الثقة باألغلبية املطلقة.
الفصل :98
تع ّد استقالة رئيس احلكومة استقالة للحكومة بكاملها .وتقدم االستقالة كتابة إىل رئيس اجلمهورية الذي يعلم

هبا رئيس جملس نواب الشعب.

ميكن لرئيس احلكومة أن يطرح على جملس نواب الشعب التصويت على الثقة يف مواصلة احلكومة لنشاطها،
ويتم التصويت باألغلبية املطلقة ألعضاء جملس نواب الشعب ،فإن مل جيدد اجمللس الثقة يف احلكومة اعتربت
مستقيلة.
وف ي احل الت ني يكلّ ف رئ ي س اجل مه ورية الشخص ية األقدر لتك وين حك ومة طب ق مقتضيات الفصل .89
الفصل :99

لرئيس اجلمهورية أن يطلب من جملس نواب الشعب التصويت على الثقة يف مواصلة احلكومة لنشاطها،
مرتني على األكثر خالل كامل املدة الرئاسية ،ويتم التصويت باألغلبية املطلقة ألعضاء جملس نواب
الشعب ،فإن مل جيدد اجمللس الثقة يف احلكومة اعتربت مستقيلة ،وعندئذ يكلف رئيس اجلمهورية الشخصية
األقدر لتكوين حكومة يف أجل أقصاه ثالثون يوما طبقا للفقرات األوىل واخلامسة والسادسة من الفصل
.89
عند جتاوز األجل احملدد دون تكوين احلكومة ،أو يف حالة عدم احلصول على ثقة جملس نواب الشعب،
لرئيس اجلمهورية احلق يف حل جملس نواب الشعب والدعوة إىل انتخابات تشريعية سابقة ألواهنا يف أجل
أدناه مخسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
املرتني ،يعترب رئيس اجلمهورية مستقيال.
ويف حالة جتديد اجمللس الثقة يف احلكومة ،يف ّ

22

الفصل :722
حاليت االستقالة وسحب الثقة ،يكلف رئيس
عند الشغور النهائي ملنصب رئيس احلكومة ،ألي سبب عدا
ْ
اجلمهورية مرشح احلزب أو االئتالف احلاكم بتكوين حكومة خالل شهر .وعند جتاوز األجل املذكور دون
تكوين احلكومة ،أو يف حالة عدم احلصول على الثقة ،يكلف رئيس اجلمهورية الشخصية األقدر ليتوىل
تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة جملس نواب الشعب طبق أحكام الفصل .89
تواصل احلكومة املنتهية مهامها تصريف األعمال حتت إشراف عضو منها خيتاره جملس الوزراء ويسميه رئيس
اجلمهورية إىل حني مباشرة احلكومة اجلديدة مهامها.
الفصل :727
ترفع النزاعات املتعلقة باختصاص كل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة إىل احملكمة الدستورية اليت تبت
يف النزاع يف أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفني.
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الباب اخلامس :السلطة القضائية
الفصل :720
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل ،وعلوية الدستور ،وسيادة القانون ،ومحاية احلقوق واحلريات.
القاضي مستقل ال سلطان عليه يف قضائه لغري القانون.
الفصل :723
كل إخالل منه يف أدائه لواجباته موجب
يشرتط يف القاضي الكفاءة .وجيب عليه االلتزام باحلياد والنزاهة ،و ّ
للمساءلة.
الفصل :721
يتمتع القاضي حبصانة جزائية ،وال ميكن تتبعه أو إيقافه ما مل ترفع عنه ،ويف حالة التلبس جبرمية جيوز إيقافه
وإعالم جملس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت يف مطلب رفع احلصانة.
الفصل :725
احملاماة مهنة حرة مستقلة تشارك يف إقامة العدل والدفاع عن احلقوق واحلريات .يتمتع احملامي بالضمانات
القانونية اليت تكفل محايته ومتكنه من تأدية مهامه.

القسم األول :القضاء العديل واإلداري واملايل
الفصل :726
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من اجمللس األعلى للقضاء.
يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس احلكومة ،بناء على ترشيح حصري من اجمللس
ّ
األعلى للقضاء .ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.
الفصل :721
ال ينقل القاضي دون رضاه ،وال يعزل ،كما ال ميكن إيقافه عن العمل ،أو إعفاؤه ،أو تسليط عقوبة تأديبية
عليه ،إالّ يف احلاالت وطبق الضمانات اليت يضبطها القانون ،ومبوجب قرار معلّل من اجمللس األعلى
للقضاء.
الفصل :728
لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول .واملتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ،وييسر القانون اللجوء إىل القضاء ويكفل لغري القادرين ماليا اإلعانة
العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتني.
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جلسات احملاكم علنية إال إذا اقتضى القانون سريتها وال يكون التصريح باحلكم ّإال يف
جلسة علنية.

الفصل :729
حيجر كل تدخل يف سري القضاء.
الفصل :772
سن إجراءات استثنائية من شأهنا املساس
حتدث أصناف احملاكم بقانون .ومينع إحداث حماكم استثنائية ،أو ّ
مببادئ احملاكمة العادلة.
متخصصة يف اجلرائم العسكرية .ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها
احملاكم العسكرية حماكم
ّ
واإلجراءات املتبعة أمامها والنظام األساسي لقضاهتا.
الفصل :777
تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس اجلمهورية ،وحيجر االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
دون موجب قانوين.

الفرع األول :اجمللس األعلى للقضاء
الفصل :770
يتكون اجمللس األعلى للقضاء من أربعة هياكل هي جملس القضاء العديل ،وجملس القضاء اإلداري ،وجملس
ّ
القضاء املايل ،واجللسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.

يرتكب كل هيكل من هذه اهلياكل يف ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة ،ويف الثلث
املتبقي من غري القضاة من املستقلني من ذوي االختصاص ،على أن تكون أغلبية أعضاء هذه اهلياكل من
املنتخبني .ويباشر األعضاء املنتخبون مهامهم لفرتة واحدة مدهتا ست سنوات.
ينتخب اجمللس األعلى للقضاء رئيسا له من بني أعضائه من القضاة األعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه اهلياكل األربعة ،وتركيبته ،وتنظيمه ،واإلجراءات املتبعة أمامه.
الفصل :773
يتمتع اجمللس األعلى للقضاء باالستقالل اإلداري واملايل والتسيري الذات ،ويع ّد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام
اللجنة املختصة مبجلس نواب الشعب.
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الفصل :771
يضمن اجمللس األعلى للقضاء حسن سري القضاء واحرتام استقالله .وتقرتح اجللسة العامة للمجالس
القضائية الثالثة اإلصالحات ،وتبدي الرأي يف مقرتحات ومشاريع القوانني املتعلقة بالقضاء اليت تعرض
ويبت كل من اجملالس الثالثة يف املسار املهين للقضاة ويف التأديب.
عليها وجوباّ ،

يع ّد اجمللس األعلى للقضاء تقريرا سنويا حييله إىل كل من رئيس اجلمهورية ،ورئيس جملس نواب الشعب،
ورئيس احلكومة يف أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ،ويتم نشره.
يناقش جملس نواب الشعب التقرير السنوي يف مفتتح كل سنة قضائية يف جلسة عامة للحوار مع اجمللس
األعلى للقضاء.

الفرع الثاين :القضاء العديل
الفصل :775
يتكون القضاء العديل من حمكمة تعقيب ،وحماكم درجة ثانية ،وحماكم درجة أوىل.
النيابة العمومية جزء من القضاء العديل ،وتشملها الضمانات املكفولة له بالدستور .وميارس قضاة النيابة
العمومية مهامهم املقررة بالقانون ويف إطار السياسة اجلزائية للدولة طبق اإلجراءات اليت يضبطها القانون.
تع ّد حمكمة التعقيب تقريرا سنويا حتيله إىل كل من رئيس اجلمهورية ،ورئيس جملس نواب الشعب ،ورئيس
احلكومة ،ورئيس اجمللس األعلى للقضاء ،ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العديل ،واختصاصاته ،واإلجراءات املتبعة لديه ،والنظام األساسي اخلاص
بقضاته.

الفرع الثالث :القضاء اإلداري
الفصل :776
يتكون القضاء اإلداري من حمكمة إدارية عليا ،وحماكم إدارية استئنافية ،وحماكم إدارية ابتدائية.
خيتص القضاء اإلداري بالنظر يف جتاوز اإلدارة سلطتها ،ويف النزاعات اإلدارية ،وميارس وظيفة استشارية طبق
القانون.
تع ّد احملكمة اإلدارية العليا تقريرا سنويا حتيله إىل كل من رئيس اجلمهورية ،ورئيس جملس نواب الشعب،

ورئيس احلكومة ،ورئيس اجمللس األعلى للقضاء ،ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء اإلداري ،واختصاصاته ،واإلجراءات املتبعة لديه ،والنظام األساسي اخلاص
بقضاته.
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الفرع الرابع :القضاء املايل
الفصل :771
يتكون القضاء املايل من حمكمة احملاسبات مبختلف هيئاهتا.
التصرف يف املال العام ،وفقا ملبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية،
ختتص حمكمة احملاسبات مبراقبة حسن
ّ
ّ
وتقضي يف حسابات احملاسبني العموميني ،وتقيّم طرق التصرف وتزجر األخطاء املتعلقة به ،وتساعد السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانني املالية وغلق امليزانية.
تع ّد حمكمة احملاسبات تقريرا سنويا عاما حتيله إىل كل من رئيس اجلمهورية ،ورئيس جملس نواب الشعب،
ورئيس احلكومة ،ورئيس اجمللس األعلى للقضاء ،ويتم نشره .كما تعد حمكمة احملاسبات عند االقتضاء تقارير
خصوصية ميكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم حمكمة احملاسبات ،واختصاصاهتا ،واإلجراءات املتبعة لديها ،والنظام األساسي اخلاص
بقضاهتا.

القسم الثاين :احملكمة الدستورية
الفصل :778
احملكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ترتّكب من اثين عشر عضوا من ذوي الكفاءة ،ثالثة أرباعهم من

املختصني يف القانون الذين ال تقل خربهتم عن عشرين سنة.

يعني كل من رئيس اجلمهورية ،وجملس نواب الشعب ،واجمللس األعلى للقضاء ،أربعة أعضاء ،على أن يكون
ّ

ثالثة أرباعهم من املختصني يف القانون .ويكون التعيني لفرتة واحدة مدهتا تسع سنوات.

كل ثالث سنوات ،ويس ّد الشغور احلاصل يف تركيبة احملكمة بالطريقة
جي ّدد ثلث أعضاء احملكمة الدستورية ّ
املعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيني واالختصاص.
ينتخب أعضاء احملكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من املختصني يف القانون.
الفصل :779
حيجر اجلمع بني عضوية احملكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
ّ
الفصل :702

ختتص احملكمة الدستورية دون سواها مبراقبة دستورية:
-

مشاريع القوانني بناء على طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني عضوا من أعضاء

جملس نواب الشعب يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة اجمللس على مشروع القانون أو
من تاريخ مصادقته على مشروع قانون يف صيغة مع ّدلة بعد أن متّ ر ّده من قبل رئيس اجلمهورية،
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-

مشاريع القوانني الدستورية اليت يعرضها عليها رئيس جملس نواب الشعب

حسبما هو مقرر بالفصل  711أو ملراقبة احرتام إجراءات تعديل الدستور،
-

املعاهدات اليت يعرضها عليها رئيس اجلمهورية قبل ختم مشروع قانون املوافقة عليها،

-

القوانني اليت حتيلها عليها احملاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد اخلصوم يف احلاالت

وطبق اإلجراءات اليت يقرها القانون،
-

النظام الداخلي جمللس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس اجمللس.

كما تتوىل املهام األخرى املسندة إليها مبقتضى الدستور.
الفصل :707
تصدر احملكمة قرارها يف أجل مخسة وأربعني يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وباألغلبية املطلقة
ألعضائها.
ينص قرار احملكمة على أن األحكام موضوع الطعن دستورية أو غري دستورية .ويكون قرارها معلّال وملزما
ّ
جلميع السلطات ،وينشر بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية.
يف صورة انقضاء األجل املقرر بالفقرة األوىل دون إصدار احملكمة لقرارها ،تكون ملزمة بإحالة املشروع فورا
إىل رئيس اجلمهورية.
الفصل :700
حيال مشروع القانون غري الدستوري إىل رئيس اجلمهورية ومنه إىل جملس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا
لقرار احملكمة الدستورية .وعلى رئيس اجلمهورية قبل ختمه إرجاعه إىل احملكمة الدستورية للنظر يف دستوريته.
يف صورة مصادقة جملس نواب الشعب على مشروع قانون يف صيغة مع ّدلة إثر ر ّده ،وسبق للمحكمة أن
أقرت دستوريته أو أحالته إىل رئيس اجلمهورية النقضاء اآلجال دون إصدار قرار يف شأنه ،فإن رئيس
اجلمهورية حييله وجوبا قبل اخلتم إىل احملكمة الدستورية.
الفصل :703
عند تعهد احملكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون ،فإن نظرها يقتصر على املطاعن اليت متت
وتبت فيها خالل ثالثة أشهر قابلة للتمديد لنفس املدة مرة واحدة ،ويكون ذلك بقرار معلّل.
إثارهتاّ ،
يتوقف العمل بالقانون يف حدود ما قضت به.
إذا قضت احملكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه ّ

الفصل :701

يضبط القانون تنظيم احملكمة الدستورية واإلجراءات املتبعة لديها والضمانات اليت يتمتع هبا أعضاؤها.
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الباب السادس :اهليئات الدستورية املستقلة
الفصل :705
تعمل اهليئات الدستورية املستقلة على دعم الدميقراطية .وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسري عملها.
تتمتع هذه اهليئات بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية ،وتنتخب من قبل جملس نواب الشعب
بأغلبية معززة ،وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة خمصصة للغرض.
يضبط القانون تركيبة هذه اهليئات والتمثيل فيها وطرق انتخاهبا وتنظيمها وسبل مساءلتها.

القسم األول :هيئة االنتخابات
الفصل :706
تتوىل هيئة االنتخابات ،وتسمى "اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات" ،إدارة االنتخابات واالستفتاءات
وتصرح
وتنظيمها ،واإلشراف عليها يف مجيع مراحلها ،وتضمن سالمة املسار االنتخايب ونزاهته وشفافيّتهّ ،
بالنتائج.
تتمتع اهليئة بالسلطة الرتتيبية يف جمال اختصاصها.
ترتكب اهليئة من تسعة أعضاء مستقلني حمايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفرتة واحدة،
ست سنوات ،وجي ّدد ثلث أعضائها كل سنتني.
م ّدهتا ّ

القسم الثاين :هيئة االتصال السمعي البصري
الفصل :701
تتوىل هيئة االتصال السمعي البصري تعديل قطاع االتصال السمعي البصري ،وتطويره ،وتسهر على ضمان
حرية التعبري واإلعالم ،وعلى ضمان إعالم تعددي نزيه.
تتمتع اهليئة بسلطة ترتيبية يف جمال اختصاصها وتستشار وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة هبذا اجملال.
تتكون اهليئة من تسعة أعضاء مستقلني حمايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفرتة واحدة،
مدهتا ست سنوات ،وجي ّدد ثلث أعضائها كل سنتني.
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القسم الثالث :هيئة حقوق اإلنسان
الفصل :708
تراقب هيئة حقوق اإلنسان احرتام احلريات وحقوق اإلنسان ،وتعمل على تعزيزها ،وتقرتح ما تراه لتطوير
منظومة حقوق اإلنسان ،وتستشار وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها.
حتقق اهليئة يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان لتسويتها أو إحالتها على اجلهات املعنية.
تتكون اهليئة من أعضاء مستقلني حمايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفرتة واحدة ،مدهتا
ست سنوات.
ّ

القسم الرابع :هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة
الفصل :709
تستشار هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة وجوبا يف مشاريع القوانني املتعلقة باملسائل
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ويف خمططات التنمية .وللهيئة أن تبدي رأيها يف املسائل املتصلة مبجال
اختصاصها.
ست سنوات.
تتكون اهليئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفرتة واحدة مدهتا ّ

القسم اخلامس :هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل :732
تسهم هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف سياسات احلوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة
وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة.
تنفيذها ونشر ثقافتهاّ ،

والتقصي فيها ،والتحقق منها ،وإحالتها على
تتوىل اهليئة رصد حاالت الفساد يف القطاعني العام واخلاص،
ّ
اجلهات املعنية.
تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة مبجال اختصاصها.
للهيئة أن تبدي رأيها يف النصوص الرتتيبية العامة املتصلة مبجال اختصاصها.
تتكون اهليئة من أعضاء مستقلني حمايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة ،يباشرون مهامهم لفرتة واحدة ،م ّدهتا

ست سنوات ،وجي ّدد ثلث أعضائها كل سنتني.
ّ
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الباب السابع :السلطة احمللية
الفصل :737
تقوم السلطة احمللية على أساس الالمركزية.
تتجسد الالمركزية يف مجاعات حملية ،تتكون من بلديات وجهات وأقاليم ،يغطي كل صنف منها كامل تراب
اجلمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
ميكن أن حتدث بقانون أصناف خصوصية من اجلماعات احمللية.
الفصل :730
تتمتع اجلماعات احمللية بالشخصية القانونية ،وباالستقاللية اإلدارية واملالية ،وتدير املصاحل احمللية وفقا ملبدإ
التدبري احلر.
الفصل :733
تدير اجلماعات احمللية جمالس منتخبة.
تنتخب اجملالس البلدية واجلهوية انتخابا عاما ،حرا ،مباشرا ،سريا ،نزيها ،وشفافا.
تنتخب جمالس األقاليم من قبل أعضاء اجملالس البلدية واجلهوية.
يضمن القانون االنتخايب متثيلية الشباب يف جمالس اجلماعات احمللية.
الفصل :731
تتمتع اجلماعات احمللية بصالحيات ذاتية وصالحيات مشرتكة مع السلطة املركزية وصالحيات منقولة منها.
توزع الصالحيات املشرتكة والصالحيات املنقولة استنادا إىل مبدإ التفريع.
تتمتع اجلماعات احمللية بسلطة ترتيبية يف جمال ممارسة صالحياهتا ،وتنشر قراراهتا الرتتيبية يف جريدة رمسية
للجماعات احمللية.
الفصل :735
للجماعات احمللية موارد ذاتية ،وموارد حمالة إليها من السلطة املركزية ،وتكون هذه املوارد مالئمة
للصالحيات املسندة إليها قانونا.
كل إحداث لصالحيات أو نقل هلا من السلطة املركزية إىل اجلماعات احمللية ،يكون مقرتنا مبا يناسبه من
موارد.
يتم حتديد النظام املايل للجماعات احمللية مبقتضى القانون.
الفصل :736
تتكفل السلطة املركزية بتوفري موارد إضافية للجماعات احمللية تكريسا ملبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية
والتعديل.
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تعمل السلطة املركزية على بلوغ التكافؤ بني املوارد واألعباء احمللية.
ميكن ختصيص نسبة من املداخيل املتأتية من استغالل الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية اجلهوية على
املستوى الوطين.
الفصل :731
للجماعات احمللية يف إطار امليزانية املصادق عليها حرية التصرف يف مواردها حسب قواعد احلوكمة الرشيدة
وحتت رقابة القضاء املايل.
الفصل :738
ختضع اجلماعات احمللية فيما يتعلق بشرعية أعماهلا للرقابة الالحقة.
الفصل :739
تعتمد اجلماعات احمللية آليات الدميقراطية التشاركية ،ومبادئ احلوكمة املفتوحة ،لضمان إسهام أوسع
للمواطنني واجملتمع املدين يف إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون.
الفصل :712
ميكن للجماعات احمللية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إجناز أعمال ذات مصلحة
مشرتكة.
كما ميكن للجماعات احمللية ربط عالقات خارجية للشراكة والتعاون الالمركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.
الفصل :717
اجمللس األعلى للجماعات احمللية هيكل متثيلي جملالس اجلماعات احمللية مقره خارج العاصمة.
ينظر اجمللس األعلى للجماعات احمللية يف املسائل املتعلقة بالتنمية والتوازن بني اجلهات ،ويبدي الرأي يف
مشاريع القوانني املتعلقة بالتخطيط وامليزانية واملالية احمللية ،وميكن دعوة رئيسه حلضور مداوالت جملس نواب
الشعب.
تضبط تركيبة اجمللس األعلى للجماعات احمللية ومهامه بقانون.
الفصل :710
يبت القضاء اإلداري يف مجيع النزاعات املتعلقة بتنازع االختصاص اليت تنشأ فيما بني اجلماعات احمللية ،وبني
السلطة املركزية واجلماعات احمللية.
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الباب الثامن :تعديل الدستور
الفصل :713
لرئيس اجلمهورية أو لثلث أعضاء جملس نواب الشعب ح ّق املبادرة باقرتاح تعديل الدستور ،وملبادرة رئيس
اجلمهورية أولوية النظر.

الفصل :711
كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس جملس نواب الشعب على احملكمة الدستورية إلبداء الرأي
ّ

يف كوهنا ال تتعلق مبا ال جيوز تعديله حسبما هو مقرر هبذا الدستور.

ينظر جملس نواب الشعب يف مبادرة التعديل للموافقة باألغلبية املطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور مبوافقة ثلثي أعضاء جملس نواب الشعب .وميكن لرئيس اجلمهورية بعد موافقة ثلثي
أعضاء اجمللس أن يعرض التعديل على االستفتاء ،ويتم قبوله يف هذه احلالة بأغلبية املقرتعني.
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الباب التاسع :األحكام اخلتامية
الفصل :715
يتجزأ منه.
توطئة هذا الدستور جزء ال ّ

الفصل :716

ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.
ت َّ
فسر أحكام الدستور ّ

الفصل :711

بعد املصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد  6لسنة 0277
املؤرخ يف  76ديسمرب  0277واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية ،يعقد اجمللس الوطين التأسيسي يف
أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس اجلمهورية ورئيس اجمللس
الوطين التأسيسي ورئيس احلكومة .ويأذن رئيس اجمللس الوطين التأسيسي بنشره يف عدد خاص من الرائد
الرمسي للجمهورية التونسية .ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره .ويعلن رئيس اجمللس الوطين التأسيسي
عن تاريخ النشر مسبقا.
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الباب العاشر :األحكام االنتقالية
الفصل :718
.7

يتواصل العمل بأحكام الفصول  5و 6و 8و 75و 76من التنظيم املؤقت للسلط العمومية إىل

حني انتخاب جملس نواب الشعب.
يتواصل العمل بأحكام الفصل  1من التنظيم املؤقت للسلط العمومية إىل حني انتخاب جملس نواب
الشعب ،غري أنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ ،ال يقبل أي مقرتح قانون يقدم من النواب إال إذا
كان متعلقا باملسار االنتخايب أو منظومة العدالة االنتقالية أو اهليئات املنبثقة عن كل القوانني اليت صادق
عليها اجمللس الوطين التأسيسي.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول  1و 9إىل  71والفصل  06من التنظيم املؤقت للسلط العمومية إىل حني
انتخاب رئيس اجلمهورية وفق أحكام الفصل  11وما بعده من الدستور.
ويتواصل العمل بأحكام الفصول  71إىل  02من التنظيم املؤقت للسلط العمومية إىل حني نيل أول حكومة
ثقة جملس نواب الشعب.
يواصل اجمللس الوطين التأسيسي القيام بصالحياته التشريعية والرقابية واالنتخابية املقررة بالقانون التأسيسي
املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية أو بالقوانني السارية املفعول إىل حني انتخاب جملس نواب الشعب.
.0

تدخل األحكام اآلت ذكرها حيز النفاذ على النحو التايل:

-

تدخل أحكام الباب الثالث املتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول  53و 51و ،55والقسم

الثاين من الباب الرابع املتعلق باحلكومة حيز النفاذ بداية من يوم اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخابات
تشريعية.
-

تدخل أحكام القسم األول من الباب الرابع املتعلق برئيس اجلمهورية باستثناء الفصلني  11و15

حيز النفاذ بداية من يوم اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخابات رئاسية مباشرة .وال يدخل الفصالن
 11و 15حيز النفاذ إال خبصوص رئيس اجلمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.
-

تدخل أحكام القسم األول من الباب اخلامس املخصص للقضاء العديل واإلداري واملايل باستثناء

الفصول من  728إىل  777حيز النفاذ عند استكمال تركيبة اجمللس األعلى للقضاء.
-

تدخل أحكام القسم الثاين من الباب اخلامس املتعلق باحملكمة الدستورية باستثناء الفصل  778حيز

النفاذ عند استكمال تعيني أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.
-

تدخل أحكام الباب السادس املتعلق باهليئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب جملس نواب

الشعب.
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-

تدخل أحكام الباب السابع املتعلق بالسلطة احمللية حيز النفاذ حني دخول

القوانني املذكورة فيه حيز النفاذ.
.3

جترى االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء اهليئة العليا

املستقلة لالنتخابات دون أن تتجاوز يف كل احلاالت موىف سنة .0271
.1

تتم التزكية يف أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء اجمللس الوطين التأسيسي وفق العدد

الذي يضبط ألعضاء جملس نواب الشعب أو من عدد من الناخبني املرمسني ،وكل ذلك حسبما يضبطه
القانون االنتخايب.
.5

يتم يف أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ االنتخابات التشريعية إرساء اجمللس األعلى للقضاء ،ويف

أجل أقصاه سنة من هذه االنتخابات إرساء احملكمة الدستورية.
.6

يراعى يف التجديد اجلزئي بالنسبة إىل كل من احملكمة الدستورية وهيئة االنتخابات وهيئة االتصال

السمعي البصري وهيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون يف املرة األوىل والثانية بالقرعة من بني
أعضاء أول تركيبة ويستثىن الرئيس من القرعة.
.1

حيدث اجمللس الوطين التأسيسي بقانون أساسي ،خالل األشهر الثالثة اليت تلي ختم الدستور ،هيئة

وتتكون من:
وقتية ختتص مبراقبة دستورية مشاريع القوانني ّ
–

الرئيس األول حملكمة التعقيب رئيسا،

–

الرئيس األول للمحكمة اإلدارية عضوا،

–

الرئيس األول لدائرة احملاسبات عضوا،

–

ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص القانوين يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس اجمللس

الوطين التأسيسي ورئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة.
خمولة ملراقبة دستورية القوانني.
وتعترب سائر احملاكم غري ّ
تنتهي مهام اهليئة بإرساء احملكمة الدستورية.
.8

تواصل اهليئة الوقتية لإلشراف على القضاء العديل القيام مبهامها إىل حني استكمال تركيبة جملس

القضاء العديل.
وتواصل اهليئة املستقلة لالتصال السمعي البصري القيام مبهامها إىل حني انتخاب هيئة االتصال السمعي
البصري.
.9

تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية يف مجيع جماالهتا واملدة الزمنية احملددة بالتشريع املتعلق

هبا ،وال يقبل يف هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانني أو بوجود عفو سابق أو حبجية اتصال القضاء أو
بسقوط اجلرمية أو العقاب مبرور الزمن.
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الفصل :719
تواصل احملاكم العسكرية ممارسة الصالحيات املوكولة هلا بالقوانني السارية املفعول إىل حني تنقيحها مبا
يتماشى مع أحكام الفصل .772

وهللا ولي التوفيق
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