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 عامة أحكام - األّول بابال
 

 :األّول الفصل
دث  القوانني مشاريع دستورية مبراقبة ختتص مستقلة وقتية هيئة  األساسي القانون هذا مبقتضى ُتح
 .  بـاهليئة يلي ما يف إليهــا يشـــار و القوانني مشاريع دستورية ملراقبة الوقتية اهليئة تسّمى

 
 :2 الفصل

 . الدولة ميزانية إطار يف املالية و اإلدارية باإلستقاللية اهليئة تمتعت
 مكان بأي جلساهتا تعقد أن االستثنائية الظروف يف هلا و ضواحيها و العاصمة بتونس هامقر  ويكون

 .اجلمهورية تراب من آخر
 .التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد نشره يتم داخليا نظاما تضبط أن للهئية

 
 :3 الفصل

 أو احلكومة رئيس أو اجلمهورية رئيس من طلب على بناء القوانني مشاريع دستورية مراقبة اهليئة تتوّل 
 . األقل على نائبا ثالثني أو الشعب نواب جملس أو التأسيسي الوطين اجمللس رئيس
 أو التأسيسي الوطين اجمللس من عليها املصادق التشريعية النصوص كافة القوانني مبشاريع يقصد
 . بعد ختمها يتم مل واليت الشعب نواب جملس
 .القوانني دستورية ملراقبة خمولة غري احملاكم سائر وتعترب
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 اهليئة ةتركيب - الثاين بابال
 

 :4 الفصل
 :من الدستور من 841 الفصل من 7 عدد الفقرة ألحكام طبقا اهليئة ترتّكب

 رئيسا، التعقيب حملكمة األّول الرئيس -
 عضوا، اإلدارية للمحكمة األّول الرئيس -
 عضوا، احملاسبات لدائرة األّول الرئيس -
 رئيس من كل بينهم بالتساوي و تباعا يعيّنهم القانوين االختصاص ذوي من أعضاء ثالثة -

 . احلكومة رئيس و اجلمهورية رئيس و التأسيسي الوطين اجمللس
 القانون هذا نشر تاريخ من أسبوع أقصاه أجل يف القانوين االختصاص ذوي من األعضاء تعيني يتم

 .رئاسي أمر أو مجهوري قرار مبقتضى تسميتهم وتتم. التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد
 

 :5 الفصل
 أن و سنة عشرين عن خربهتم تقلّ  ال أن القانوين االختصاص ذوي من املعينني األعضاء يف يشرتط
 .  احلياد و االستقاللية و النزاهة شروط فيهم تتوفر
 :يكون  ال أن اهليئة لعضوية يعني من يف يشرتط كما

 تعيينه عند قائمة حكومة اعضاء من -
 الشعب نواب جملس أو التاسيسي الوطين اجمللس أعضاء من -
  لتعيينه السابقة الثالث السنوات طيلة حزب يف مسؤولية ُتمل -
 مبجلس السابقني االعضاء من أو 1188 جانفي 84 قبل ما مرحلة حكومات اعضاء من -

 الدستوري باجمللس السابقني االعضاء من أو املستشارين مبجلس أو النواب
 .املنحل الدميقراطي الدستوري التجمع حزب يف مسؤولية ُتمل ممن -
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 :6 الفصل
 له حيق ال كما الدستورية احملكمة رئاسة أو عضوية يتول أن اهليئة عضوية أو رئاسة يتول ملن حيق ال

 اهليئة إهناء بعد انتخابات أول يف اجلمهورية رئاسة أو الشعب نواب جملس النتخابات الرتشح
 .    مهامها

 
 :7 الفصل
 أن العظيم باهلل أقسم: "التالية اليمني اجلمهورية رئيس أمام مهامهم مباشرة قبل اهليئة أعضاء يؤدي
 واجبايت أؤدي أن و أمانة و إخالص بكل القوانني مشاريع دستورية ملراقبة الوقتية اهليئة يف مبهامي أقوم
 ".والتصويت املداوالت سرية باحرتام و الدستور بأحكام ألتزم أن و استقاللية و حياد بكل

 
 :8 الفصل

 . العمل هبا اجلاري القانون أحكام وفق  مبكاسبهم الشرف على التصريح اهليئة أعضاء على يتعنّي 
   .التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد باملكاسب التصريح حمتوى ينشر

 
 :9 الفصل
 . بأمر تضبط منحا أعضاؤها و اهليئة رئيس يتقاضى

 
 :01 الفصل
 جملس أعضاء أو التأسيسي الوطين اجمللس ألعضاء املمنوحة باحلصانة وأعضاؤها اهليئة رئيس يتمتع
 .النواب عن احلصانة رفع إجراءات وفق هليئةا من بقرار إال احلصانة ترفع وال الشعب نواب

 
 :00 الفصل

  حيادهم أو استقالليتهم من ينال أن شأنه من ما كل عن ميتنعوا أن أعضائها و اهليئة رئيس على
 .أونزاهتهم

 :خاصة عليهم حيّجر و
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 للهيئة سبق اليت املسائل يف االستشارات تقدمي أو رأي بأي اإلدالء أو علين موقف أي اختاذ -
 .فيها تنظر أن حيتمل أو فيها نظرت أن
 . فيها نشاطهم إطار عن خارجة وثيقة أيّ  يف باهليئة كأعضاء صفتهم وضع -
 .التصويت و املداوالت سرية خرق -
 

 :02 الفصل
 .اهليئة جلسات حبضور االلتزام أعضائها و اهليئة رئيس على يتعنّي 

 .شرعي عذر دون متتالية جلسات ثالث حضور عن يتغّيب الذي العضو متخليا يعترب و
 

 :03 الفصل
 معاينة تتم القانون، هذا أحكام مبقتضى عليه احملمولة الواجبات أحد األعضاء أحد خرق صورة يف

 أو الشعب نواب جملس أو التأسيسي الوطين اجمللس رئيس طرف من أو اهليئة طرف من اإلخالل
 رئيس إل يقدم بطلب اإلخالل معاينة نائبا خلمسني ميكن كما. احلكومة رئيس أو اجلمهورية رئيس
 . اهليئة إل وجوبا حييله الذي اجمللس

 العضو عن العضوية شروط بانتفاء اإلقتضاء عند تسرح و سرية، جلسة يف اخلرق يف اهليئة تبت و
 .  مهامه من إعفاؤه عنه يرتتب الذي و املعين

 إعالم يتم و رئيسها عن صادر معلل قرار مبقتضى اخلرق يف بالنظر اهليئة تتعّهد احلالة هذه يف و
 .يوما عشر مخسة أدناه أجل يف جوابه تقدمي إل دعوته و به املعين العضو

 لذلك احملدد األجل انقضاء أو اجلواب تقدمي تاريخ من يوما عشر مخسة أقصاه أجل يف اهليئة تلتئم و
 العضو مساع بعد مخسة من أعضاء أربعة  بأغلبية قرارها تصدر و الباقني اخلمسة األعضاء حبضور
 .ينوبه من أو املعين

 صدور حني إل اهليئة رئيس بقرار إعالمه تاريخ من اهليئة أعمال يف املشاركة املعين للعضو ميكن ال
 .شأنه يف اهليئة قرار

 هؤالء أحد إعفاء عن يرتتب و. بالصفة املعينني فيهم مبن األعضاء مجيع على األحكام هذه تسري
   .للتسمية أساسا كانت اليت للصفة فقدانه األعضاء
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 :04 الفصل

 رئيس يتول وفاة، أو تام عجز أو إعفاء أو ختل أو الستقالة اهليئة رئاسة يف شغور حصول عند
 أقصاه أجل يف ذلك و التعقيب حملكمة جديد رئيس تعيني حني إل اهليئة رئاسة اإلدارية احملكمة
 . بالشغور اإلعالم تاريخ من يوما عشر مخسة

 العضو نيتعي النظر إليها يرجع اليت اجلهة تتول األعضاء أحد مبنصب الشغور حصول حالة يف و
 . األول بالفقرة عليه املنصوص نفسه األجل يف بالشغور املعين

 .اهليئة أعضاء بإمجاع احلاالت مجيع يف الشغور معاينة تتم و
 
 تنظيم اهليئة –الباب الثّالث 

 
 :05 الفصل

 آمرا يعني أن له و .صرفها آمر هو و أعماهلا سري على يسهر و شؤوهنا تسيري اهليئة رئيس يتول
 .العمل هبا اجلاري القوانني يف عليها املنصوص الشروط و اإلجراءات وفق للصرف مساعدا

 بكل مبهامها القيام هلا ختول اليت املادية و البشرية اإلمكانيات مجيع اهليئة ذمة على الدولة تضع
    .استقاللية
 : 06 الفصل

 على بناء حكومي بأمر تسميته تتم عام كاتب رئيسها سلطة ُتت للهيئة اإلدارية املصاحل تسيري يتول
 . اهليئة من مطابق رأي

 .رئيسها من بقرار للهيئة املايل و اإلداري التنظيم يضبط
 :07 الفصل

 اختصاصها ضمن تندرج بأعمال للقيام التعاقد طريق عن خبرباء االقتضاء عند االستعانة للهيئة ميكن
 املؤسسات و احمللية اجلماعات و الدولة ألعوان العام النظام ألحكام املتعاقدون اخلرباء خيضع و

 .بأمر تأجريهم يضبط و اإلدارية الصبغة ذات العمومية
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 :08 الفصل
 . ينوبه ممن بدعوة االقتضاء عند و رئيسها من بدعوة اهليئة جتتمع
 .التصويت عملية على يسهر و نظامها حيفظ و ينوبه من االقتضاء عند و اجللسة الرئيس يرتأس

 
 :09 الفصل

 جلساهتا حماضر وتدّون أعضائها أغلبية حبضور اال جلساهتا نصاب يكتمل وال سرية اهليئة اجتماعات
 .رئيسها ميضيه خمتوم خاص سجل يف
 

 اجراءات رقابة الّدستوريّة –الباب الّرابع 
 

 :21 الفصل
 أو احلكومة رئيس أو اجلمهورية رئيس من طلب على بناء القوانني مشاريع دستورية يف اهليئة تنظر
 يف إليها يحرفع  نائبا على األقل ثالثني أو  الشعب نواب جملس أو التأسيسي الوطين اجمللس رئيس
 أحد يف املطعون أو فيه املطعون القانون مشروع على اجمللس مصادقة تاريخ من أيام سبعة أقصاه أجل

 .أحكامه
 

 :20 الفصل
 وصل مقابل اهليئة كتابة لدى تودع كتابية بعريضة عليها املصادق القوانني مشاريع ضد الطعون ترفع

 .رسوم أو معاليم كل من وتعفى. يرفعها من قبل من ممضاة و معللة وجوبا وتكون
 املطلب يتضّمن كما. امللف حمتويات يف وكشفا ومؤيداته الطعن مطلب وجوبا الطعن ملف يتضمن

 .إمضاءاهتم و الطالبني أو الطالب صفة
 ولقبه منهم واحد كل اسم وجوبا املطلب يتضمن أكثر أو نائبا ثالثني قبل من الطعن رفع صورة ويف

 .اهليئة أمام ميثلهم من ولقب واسم
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 نواب جملس أو التأسيسي الوطين اجمللس رئيس و اجلمهورية رئيس إعالم فورا اهليئة رئيس ويتول
 و إليهم امللف من نسخة توجيه و الدستورية بعدم بالطعن احلالة حسب احلكومة رئيس و الشعب

 .بذلك اجمللس أعضاء فورا  الشعب نواب جملس أو التأسيسي الوطين اجمللس رئيس يحعِلم
 

 :22 الفصل
 إذا شكال الطعن وترفض األصل، يف اخلوض قبل للطلب الشكلية الشروط احرتام يف اهليئة تبت

 .القانون هبذا عليها املنصوص القانونية واإلجراءات األحكام خالف
 

 :23 الفصل
 ملدة واحدة مرة للتمديد قابلة أيام عشرة أجل يف ألعضائها املطلقة باألغلبية قراراهتا اهليئة تتخذ
 . معلال التمديد قرار يكون أن على الطعن تقدمي تاريخ من أسبوع

 الطعن موضوع األحكام أو القانون مشروع أن على اهليئة قرار ينص شكال الطعن قبول صورة يف
 . معلال القرار ويكون دستورية غري أو دستورية
 . التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد وينشر الشعب باسم القرار يصدر
 .السلطات جلميع ملزمة اهليئة قرارات
 

 :24 الفصل
 النظر استعجال طلب احلكومة رئيس أو التشريعية بالسلطة املكلف اجمللس رئيس أو اجلمهورية لرئيس

 من يومني أجل يف الطلب يف البت احلالة هذه يف اهليئة على و, معلال الطلب يكون و. اهليئة قبل من
 .التعليل مع بقرارها املعين الطرف تعلم و به توصلها تاريخ

 .أسبوع إل الطعون يف البت آجال تقليص يتم النظر استعجال طلب قبول صورة يف
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 :25 الفصل
 موضوع االحكام أو القانون مشروع أن على شكال الطعن طلب قبول صورة يف اهليئة قرار ينص

 . دستورية غري أو دستورية الطعن
 .احلالة حسب رده أو خلتمه اجلمهورية رئيس إل حيال القانون مشروع بدستورية اهليئة قضت إذا
ال القانون مشروع دستورية بعدم اهليئة قضت إذا  الوطين اجمللس إل حييله الذي اجلمهورية رئيس إل حيح

 تاريخ من أيام عشرة أجل يف  اهليئة لقرار طبقا ثانية فيه للتداول الشعب نواب جملس أو التأسيسي
 .دستوريته يف للنظر اهليئة إل إرجاعه ختمه قبل اجلمهورية رئيس وعلى. اإلحالة

 من فصلها ميكن واليت القانون مشروع أحكام من أكثر أو حكم دستورية بعدم اهليئة قضت وإذا
 . دستوريته بعدم املصرح احلكم باستثناء القانون ختم جيوز جمموعه

 فورا املشروع بإحالة ملزمة تكون لقرارها اهليئة إصدار دون 12 بالفصل املقرر االجل انقضاء صورة يف
 .اجلمهورية رئيس إل
 

 :26 الفصل
 بقرار اجلمهورية رئيس توصل حني إل النشر و اخلتم أجل انقطاع الدستورية بعدم الطعن عن يرتتب
 . القانون مشروع بدستورية اهليئة

 
 ختامية أحكام -ام  اخل العنوان

 
 :27 الفصل
 .الدستورية احملكمة إرساء عند اهليئة مهام تنتهي
 مباشرهتا فور الدستورية احملكمة رئيس إل بعدح  فيها البتّ  يتمّ  مل اليت امللفات و أرشيفها اهليئة ُتيل

 .القانون مبوجب محنحّلة التاريخ ذلك من اهليئة تعترب و ملهامها
 رئيس و الشعب نواب جملس رئيس و اجلمهورية رئيس إل أعماهلا حول ختاميا تقريرا اهليئة رئيس يرفع

 .التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد ينشر و احلكومة
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 :28 الفصل
 .التونسية للجمهورية الرمسي بالرائد نشره فور النفاذ حيز القانون هذا يدخل

 
 


