
 بانتخــاب أعضاء مجلــس نــواب الشعــب يتعلقمقترح قانون

"مقترح الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية النتخابات "عتـيــــد

شـــرح السبـــاب

 إن- إنجاح السار النتخابيـ القبل يعد- من الحطات الساسية في السعي إلى تكريس النظومة الديمقراطية التي ينشدها
 الشعب التونسIي منذ اندلع ثورة الكرامة و العدالةـ و الحرية. و تتجسد هذه النظومة في إرساء سلطات تشريعيةـ و

 تنفيذية، بما في ذلك مجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية، منبثقة عن شرعيةـ انتخابية تتسم بالحرية و النزاهةـ و
 الشفافية طبقا لحسن العاييرـ و المارساتـ الدولية التعلقةـ بالجال النتخابي و تعبرـ فعل عن إرادة الشعب التونسIيـ و

تحدياته الستقبلية.
 و بالرغم من الظروف الصعبةـ التي عرفتها تونس في فتراتها النتقالية التتاليةـ و التي ل تزال تمر- بها حاليا في بعض

 الجالت، يتفق الجميع على أن- تجاوز هذه الظروف يمر- حتما بقيام و تنظيم انتخاباتـ ديمقراطية و تعددية تضمن مبدأ
ل هذه النتخابات تلك التعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب  الساواة بين جميع الناخبين و الترشحين, و لعل- أو-

فيفري 10الذي يمثل أساس و روح السلطة التشريعيةـ للجمهورية التونسية الجديدة النبثقة من دستور   2014.
 و من هذا النطلق، واستنادا إلى تجربة الجمعيةـ التونسيةـ من أجل نزاهة و ديمقراطية النتخاباتـ "عتيـــد" في مراقبة و

ملحظة السار النتخابي التعلقـ بانتخاب الجلس الوطني التأسيسIي،
 و في إطار ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية عبر مساهمة الجتمع الدني في وضع القرارات التعلقة بإنجاح السار

 النتخابي و التفاعل اليجابيـ مع الشأن العام للبلد و ترسيخ العلقاتـ الناجعةـ بين منظمات الجتمع الدني الفاعلة و
النزيهة و ممثلي الشعب بالجلس الوطني التأسيسIي،

الرؤرخ في 2012 لسنة 23وبعد الطلع على أحكام القانون الساسIي عـــدد    التعلق بالهيئة العليا2012 ديسمبر 20 
الستقلة للنتخابات،

الرؤرخ في 2014و بعد الطلع على مقتضيات و أحكام و توجيهات دستور الجمهورية التونسيةـ لسنة  ، 2014 فيفري 10 
 تقدم جمعية "عتيـــد" هذا القترح التعلقـ بجميع العمليات الرتبطةـ بتنظيم و إدارة النتخابات التصلة بانتخاب أعضاء

ه. مجلس نواب الشعب التي نص-
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ة أحكام عام-

ل:  ر إجراؤها� على معنى النقطة الثالثة من الفصل الفصل الو- �ة القر �م هذا القانون النتخابات التشريعي �  من148ينظ
ز النفاذ . �ة ودخولها حي �ة انتخابي �الدستور دون غيرها من النتخابات وتظل� أحكامه سارية الفعول إلى حين صدور مجل

ة للنتخابات. : 2لفصل ا �يقصد بالهيئة على معنى هذا القانون الهيئة العليا� الستقل
ا،  طبق : 3الفصل  �ا، مباشرا وسري �ا، حر �ة خمس سنوات انتخابا عام �عب في دورة واحدة لد �اب الش � ينتخب أعضاء مجلس نو

ة. �فافي �زاهة والش �ة والن �دي �مبادئ الساواة والتعد
ة بم��ا يقتض�يه ذل�ك م�ن نش��ر عل�ى موقعه��ا اللك�تروني لجمي�ع الق��رارات ��ة النتخابي � وعلى الهيئة اللتزام بهذه البادئ طيلة العملي
نات حس��ن الس��لوك النتخ��ابي ال��تي تض��عها م��ع ض���مان ح��ق� نف��اذ اللحظي���ن العتم��دين إل��ى �ة الج���راءات وم��دو ��� ال��تي تص��درها وأدل

مكاتب التسجيل� والقتراع ومراكز التجميع.

ل الباب الو-
اخب الن-

القسم الول
 شروط الناخب

ة : 4الفصل  �ع بحقوقه الدني �ة وتونسzي يبلغ من العمر� ثمانية عشر سنة كاملة يوم القتراع ويتمت � يعد ناخبا كل� تونسي
ة ول يوجد في إحدى حالت الحرمان النصوص عليها بالفصلين  � من هذا القانون. 6 و 5والسياسي

اخلي، مثلما : 5الفصل  �ات المن الد �ة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قو �ون مد �ون والدني � ل يمارس حق� النتخاب العسكري
خ في 1982 لسنة 70 من القانون عدد 4تم� تعريفهم بالفصل  �ق بضبط القانون الساسzي العام1982 أوت 6 الؤر �  والتعل

اخلي. �لقوات المن الد
يمنع من ممارسة حق� النتخاب:  : 6الفصل 

ة طبق أحكام � الشخاص الحكوم عليهم بحكم بات� يقضzي بحرمانهم من ممارسة حق القتراع كعقوبة تكميلي
ة الحرمان النصوص عليها5الفصل  �ة أو انقضاء مد �ياسي �ة والس �ة وذلك إلى حين استرداد حقوقهم الدني �ة الجزائي �  من الجل
بالحكم.

 .رفع الحجر عنهم �الشخاص الحجور عليهم ما لم يتم
نة في الشخاص الذكورين بالطتين الولى �اخبين مد� الهيئة بقائمة محي �ة مراجعة قائمات الن � وتتولى وزارة العدل فور فتح مد

انية من هذا الفصل.   �والث
ة : 7الفصل  �ا الحق� في النتخاب إل� بعد مرور سنة كاملة على صدور المر القاضzي بمنحه الجنسي �س تونسي � ل يكتسب الجن

ة. �التونسي
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القسم الثاني
اخبين التسجيل بقائمات الن-

ل م�ن ه�ذا الق��انون أن يطل��ب تس��جيله : 8الفصل  �رت في�ه الش�روط النص��وص عليه��ا بالقس�م الو �ة وتونسzي ت��وف � على ك�ل� تونس�ي
بقائمات الناخبين.

ر : 9الفصل  �ر تسجيل الناخب في أكثر من قائمة ناخبين كما يحج � تعتمد الهيئة التسجيل الرادي للناخبين دون سواه. و يحج
اخبين الواحدة . �ة بقائمة الن �تسجيله أكثر من مر

هم العد� بناء على قاعدة العطيات� الخاصة ببطاقات� التعريف : 10الفصل  �ى الهيئة تسجيل الناخبين بالعتماد على سجل � تتول
ة، وذل�ك ��ة يساعدها على إعدادها وتأمين سلمتها� وصيانتها� الرك��ز ال��وطني للعلمي �ة وبواسطة منظومة إلكتروني �ة الرقمي � الوطني

ة.  �ة� التونسي �ات تضبطها بمقتضzى قرار تنشره بالرائد الرسمي للجمهوري �وفق إجراءات� وشكلي
يتم� تسجيل الناخبين بطلب� منهم في الحالت التالية: : 11الفصل 

ة بها، �ة� الطلوب� الترسيم بقائمة الناخبين الخاص �-الشخاص الذين يوجد مقر� إقامتهم الفعلي بالبلدي
ات إقام�����اتهم بم�����وجب نق�����ل ف�����ي العم�����ل والوظي�����ف أو بم�����وجب الدراس�����ة أو غيره�����ا م�����ن الح�����الت �ر ت مق�����ر ������ -الش�����خاص ال�����ذين تغي

الخرى،
ة للن���اخبين العتم���دة ف���ي انتخاب���ات  ����امن���ة عش���ر كامل���ة ف���ي تاري���خ ض���بط القائم���ات النهائي � 23-الش���خاص ال���ذين ل���م يبلغ���وا س���ن� الث

ة.2011أكتوبر  � وثبت للهيئة بلوغهم هذه السن� في تاريخ ضبط ومراجعة القائمات الخاصة بالنتخابات التشريعي
م بها قرينه، والبناء أو الشخاص الساكنين لهما. �-القرين الذي يروم الترسيم بنفس قائمة� الناخبين الرس

  من هذا القانون أو ثبت6 و 5-الشخاص الذين ثبت انتهاء وجودهم في إحدى حالت الحرمان النصوص عليها بالفصلين 
بها� تطبيق هذا منه. 7استيفاؤهم للشرط الذي اقتضاه الفصل  �نة التي يتطل �ة مد� الهيئة بالعطيات الحي � وعلى الدارات العني

الفصل. 
ن أن ترفق به، وتتولى في صورة قبول الطلب، �د قائمة الوثائق التي يتعي �ات تقديم مطلب التسجيل� وتحد � تضبط الهيئة شكلي
م بها وعلى  مركز القتراع الذي �ل بإمضاء عون التسجيل ينص� وجوبا على قائمة الناخبين التي رس �اخب وصل مذي � تسليم الن

سيقترع به.   
ة : 12الفصل  �ة خلل الفترة الفاصلة بين تاريخ ضبط القائمات النهائي �ل الهيئة الشخاص الذين بلغوا السن القانوني � تسج

مها هذا2011 أكتوبر 23للناخبين العتمدة� في انتخابات  �ة التي ينظ �ة للنتخابات التشريعي �  وتاريخ� ضبط القائمات� النهائي
ة الثالثة من الفصل  �اخب11القانون ما لم يطلبوا ذلك من الهيئة على معنى مقتضيات الط �   وبشرط استجابتهم� لشروط الن

النصوص عليها صلب هذا القانون.
ابعين لها وذلك بالستناد إلى عناوينهم �ة بالبلديات والعتمديات� الت �ى الهيئة تسجيلهم� بقائمات� الناخبين الخاص � وتتول

الستخرجة من سجل� الناخبين. 
 ل تعتد� الهيئة عند ضبط ومراجعة قائمات� الناخبين سوى بآخر عنوان مصر�ح به لديها.: 13الفصل 
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الث القسم الث-
ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها

اخبين دائمة إل� أنه يجوز للهيئة مراجعتها� : 14الفصل  � وفق الحكام النصوص عليها بهذا القانون. قائمات الن
ة : 15الفصل  �ة انطلقا من القائمة النهائي �ة بالنتخابات� التشريعي �ى الهيئة ضبط ومراجعة قائمات� الناخبين الخاص � تتول

ا أو بطلب من2011للناخبين السجلين إراديا في انتخابات الجلس الوطني التأسيسzي لسنة  �ا تلقائي �ى مراجعتها� إم �  وتتول
الناخبين.

اخبين وتاريخ غلقها بواسطة : 16الفصل �ى الهيئة إعلم العموم� بصورة مسبقة بتاريخ انطلق� مراجعة قائمات الن � تتول
ة �ة العني �ة تعليقها طيلة الد �ها بوسائل العلم العمومي وتنشرها على موقعها اللكتروني، وعلى الصالح البلدي � بلغات تبث

ما طلبت منها الهيئة ذلك.  �اتها كل �بالماكن الفتوحة للعموم بمقر
سبة للمناطق غير البلدية� تضبطها انطلقا� من قائمات :17الفصل  �ة بالن �  تعد� الهيئة قائمات� ناخبين لكل بلدية ولكل� معتمدي

ة بكل� مكتب اقتراع، وتسهر على أن ل يتجاوز عدد الناخبين بالكتب الواحد ستمائة ناخب وتراعي في ذلك � الناخبين الخاص
قرب الركز من الناخبين.

ع به كل� قائمات� الناخبين وتحتفظ به في أرشيفها. �تمسك الهيئة سجل� تجم
اخبين  التنصيص على  : 18الفصل  �ن قائمات� الن � السم الثلثي لكل ناخب ولقبه وتاريخ ومكان ولدته ورقم بطاقةتتضم

ن بها التعديلت التي تطرأ� على البيانات� �ص خانة للملحظات تدو �ة وعنوانه ورقم تسجيله بالقائمة، وتخص � تعريفه الوطني
اخب، وفي صورة الشطب عليه من القائمة يتم� التنصيص وجوبا على أسباب ذلك.  �قة بالن �التعل

ة بقائمات الناخبين عند تعليقها أو نشرها أو إشهارها أو تسليم نسخ منها أو عند � يمنع على الهيئة إدراج معطيات شخصي
ة أو بمكاتب القتراع �ات الداري �. إيداعها بالقر

ة النصوص عليها بالفصل  19الفصل  � وتشطب  من هذا القانون17: تتولى الهيئة في مرحلة أولى مراجعة القائمة النهائي
ا الذين توفوا أو أصبحوا مشمولين بإحدى حالت النع النصوص عليها بالفصلين  �  من6 و 5أسماء الناخبين السجلين� إرادي

هذا القانون. 
نة �ا بالعطيات� الحي �ة، مد� الهيئة فورا ودوري �ة بكل� من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة الداخلي � وعلى الصالح الختص
ما طلبت منه ذلك.  �ة لها كل �ة تقديم الساعدة الفني �ن على الركز الوطني للعلمي �الل�زمة لتطبيق أحكام هذا الفصل، كما يتعي
لين بأكثر من قائمة ناخبين، ول تعتد� عند ضبط �ة صلب نفس القائمة والسج �لين� أكثر من مر � تشطب الهيئة وجوبا على السج

القائمات� سوى بآخر تسجيل وبآخر عنوان مصر�ح به. 
ه له نسخة منه إلى آخر عنوان مصر�ح به وعليها� �طب فور صدوره بأي� وسيلة وتوج �اخب العني بقرار الش �ى الهيئة إعلم الن � تتول

ادرة في شأنهم وعدد بطاقات� تعريفهم� �ة للناخبين الص �طب بموقعها� اللكتروني مع بيان السماء الثلثي � حال� نشر قرارات الش
ة.  �الوطني

طب حق� العتراض عليه في الجال وطبق الجراءات النصوص عليها بالقسم الرابع من هذا �ه قرار الش �ادر ضد � للناخب الص
الباب.

ة الراجعة� النصوص عليها في طالع هذا الفصل شهرا كامل على أن تنطلق في أجل ل يتجاوز الشهر اللحق لنشر � تدوم عملي
الهيئة لنظامها الداخلي. 

ة الراجعة النصوص عليه بالفصل  : 20الفصل  �ى الهيئة ابتداء من تاريخ انطلق مد �  من هذا القانون وإلى غاية19تتول
بة للبيانات� �ة التسر �ا أو بناء  على طلب، إصلح الخطاء الادي �ة للناخبين، سواء تلقائي � النتهاء من ضبط القائمات� النهائي

ة أو بتاريخ إصدارها. �ة بأسماء الناخبين أو بعدد بطاقات تعريفهم الوطني �الخاص
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ة التسجيل النصوص عليها بالفصل  : 21الفصل  �ة أو عند القتضاء11تتم� عملي �ات الهيئات الفرعي �  من هذا القانون بمقر
ة. �ات البلديات ودوائرها أو غيرها من الدارات العمومي �بمقر

ق بدعوة الناخبين  �ة وينتهي يوم صدور المر التعل �ينطلق التسجيل بداية من السبوع الوالي لتنصيب أعضاء الهيئات الفرعي
ا وذلك في نفس : 22الفصل  �طب من قائمات الناخبين على الشخاص السجلين إرادي � تتولى الهيئات الفرعية للنتخابات� الش

ين19الحالت النصوص عليها بالفصل  �اخبين الرسم �ا أو بناء على طلب من أحد الن �  من هذا القانون ويكون الشطب تلقائي
بنفس دائرة الناخب الطلوب� الشطب على اسمه. 

ه له نسخة منه إلى آخر عنوان مصر�ح به �طب فور صدوره بأي� وسيلة وتوج �اخب العني بقرار الش �ة الن � تعلم الهيئة الفرعي
ادرة في شأنهم وعدد بطاقات� �ة للناخبين الص �طب مع ذكر السماء الثلثي �ا بقائمة قرارات� الش � لديها وعليها مد� الهيئة حيني

ة لتتولى نشرها فورا على  موقعها اللكتروني.   �تعريفهم الوطني

طب حق� العتراض عليه في الجال وطبق الجراءات النصوص عليها بالقسم الرابع من هذا �ه قرار الش �ادر ضد � للناخب الص
الباب.

القسم الرابع
ة الراجعة التسجيل خارج مد-

اخبين بعد صدور المر :23الفصل �ة تسجيلهم� بقائمات� الن �  يمكن للشخاص التي ذكرهم أن يطلبوا من الهيئات الفرعي
اخبين:  �ق بدعوة الن �التعل

ة الواقع� نقلتهم بعد غلق آجال التسجيل ومراجعة قائمات الناخبين بما في ذلك أفراد� �فو وأعوان الدارات العمومي � -موظ
عائلتهم الساكنين لهم،

  من هذا القانون أو ثبت6 و 5-الشخاص الذين ثبت انتهاء وجودهم في إحدى حالت الحرمان النصوص عليها بالفصلين 
اخبين.7استيفاؤهم للشرط الذي اقتضاه الفصل  �  منه وذلك بعد غلق آجال التسجيل ومراجعة قائمات الن

ة للنتخاب في تاريخ لحق لتاريخ غلق آجال التسجيل ومراجعة القائمات أو الذين ثبت � -الشخاص الذين بلغوا السن� القانوني
للهيئة في تاريخ البت� في مطالبهم بلوغهم هذه السن� يوم القتراع. 

الشخاص الصادر لفائدتهم حكم بات يقضzي بتسجيلهم بقائمات الناخبين. -

ة طلباتهم. �وعلى الشخاص الذكورين أعله مد� الهيئة بالحجج الثبتة لجدي
ابعة� من هذا الفصل �ات� الولى والثانية والثالثة والر �ة التسجيل� الستثنائي بالنسبة للشخاص الذكورين بالط � تدوم مد

اخبين. �ق� بدعوة الن �أسبوعا ينطلق ابتداء من اليوم الوالي لصدور المر التعل
ابعة� من هذا الفصل تقديم مطالبهم فور حصولهم على نسخة من الحكم القاضzي �ة الر � وعلى الشخاص الذكورين بالط

ة للناخبين.    �بتسجيلهم� على أن ل يتجاوز ذلك تاريخ ضبط القائمات� النهائي
ين22في صورة رفض طلبات التسجيل النصوص عليها بالفصل  : 24الفصل  �  من هذا القانون، يجوز للشخاص العني

ام على أقصzى تقدير من تاريخ صدور هذه القرارات.  �ة أمام مجلس الهيئة خلل خمسة أي �م من قرارات الهيئات الفرعي �التظل
�ا مباشرة أو عن طريق الفاكس ويبت �ة أو الشهود بمطابقتها� للصل� إم �داتها الصلي �م ومؤي �ى مجلس الهيئة مطالب التظل � يتلق
ادر عنها قرار الر�فض �ة الص �الب� أو أن يطلب من الهيئة الفرعي �ى تسجيل الط �تها، أن يتول �د من جدي � فيها فورا، وله عند التأك

ة للغرض وذلك تحت رقابته.  �ا لرئيسها باستعمال التطبيقة العد �قبول تسجيله بعد الذن كتابي
ة45 تضبط قائمات� الناخبين  :25الفصل  �ة بعد ختم مد �  يوما على القل قبل يوم القتراع وتضبط القائمات النهائي

التسجيل الستثنائي. 

5



ة على معنى هذا القانون انطلقا� من آخر عدد رتبي أسند إلى آخر : 26الفصل  �ل مر �لين� لو �ب الهيئة الناخبين الجدد السج � ترت
ة بانتخابات الجلس الوطني التأسيسzي لسنة  �ة الخاص �ل بقائمة الناخبين النهائي �ر عليها إسناد2011ناخب مسج � ، ويحج

ة للناخبين الشطب عنهم على معنى نفس القانون لغيرهم من الناخبين.  �العداد الرتبي

 تضع الهيئة القائمات بمقرات� الهيئات� الفرعية للنتخابات ومقرات البلديات� والعتمديات� والعمادات للطلع عليها ويقع نشر
ها على الوقع اللكتروني للهيئة. 

ات الناشطة في الجال :27الفصل  �ة وللجمعي �م للحزاب السياسي �نة طبق القانون النظ �   للمترشحين وللحزاب الكو
ة� الواحدة �ة من قائمات� الناخبين على أن ل يتجاوز استعمال هذا الحق� الر � النتخابي ، الحق� في الحصول على نسخ إلكتروني

حة. �ح واحد من كل� قائمة مترش �ة، ولترش �لكل� حزب أو ائتلف أو جمعي
ة طبق الجال النصوص عليها صلب هذا القانون وتعلم� بها العموم� عبر نشرها : 28الفصل  �زنامة النتخابي � تضبط الهيئة الر

ة. �ة الستقل �ها وتنشرها بوسائل العلم العمومي� وبالصحف� والجرائد� اليومي �بموقعها� اللكتروني وبواسطة بلغات� تبث
لÏ مصاريف إعداد قائمات الناخبين ومراجعتها وإشهارها وطباعتها وتسليم نسخ منها على ميزانية الهيئة. :29الفصل  Ðم Ñح Ïت 

القسم الخامس
النزاعات التعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

ة :30الفصل  �  للناخب وللغير الذي له صفة الناخب حق� العتراض على ضبط قائمات� الناخبين أمام الهيئة الفرعي
ام من تاريخ تعليق �ا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع العلم بالبلوغ في أجل خمسة أي �ة ترابي � للنتخابات الختص

القائمات. ويحتوي العتراض على طلب شطب إسم من قائمات الناخبين.

ل ومرفقا بالؤيدات الل�زمة وبما يثبت إعلم العترض� عليه به في صورة تقديمه من قبل الغير.  �ويكون مطلب العتراض معل

ام من تاريخ تقديم :31الفصل �ة للنتخابات� في العتراضات الرفوعة أمامها في أجل أقصاه خمسة أي �  تبت� الهيئة الفرعي
ه الهيئة.  �ل تصدره وفق أنموذج تعد �الطلب وذلك بمقتضzى قرار معل

ا. �ة للنتخابات� الطراف بالقرار فورا بواسطة� أي� وسيلة تترك أثرا كتابي � تعلم الهيئة الفرعي

ايمكن للطراف�   :32الفصل  �ة ترابي �ة الختص �عن فيه أمام الحاكم البتدائي �ة للنتخابات� الط � الشمولين� بقرار الهيئة الفرعي
ام من تاريخ إعلمهم بالقرار. �ة وذلك في ظرف خمسة أي �في تركيبتها الثلثي

عن في أجل خمسة أيام من تاريخ  �ة� البت� في الط �ى الحكمة البتدائية التعهد �  وفق الجراءاتإيداع الطلب بكتابة الحكمةتتول
  من مجلة الرافعات� الدنية والتجارية، ويمكن للمحكمة50 و49 فقرة أخيرة و48 و47 و46 و43النصوص عليها بالفصول 

ا ودون لزوم لجراءات أخرى �.ويكون القرار الصادر عنها باتا. أن تأذن بالرافعة حيني

قة بقائمات� الناخبين.تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات�  : 33الفصل  �ادرة في النزاعات التعل �الص

ب الثانياالب
الترشح

ل القسم الو-
شروط الترشح
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اب الشعب حق� لكل ناخبة وناخب::34الفصل  �ح لنتخابات مجلس نو � الترش
، �ة منذ عشر سنوات كاملة على القل � تونسzي الجنسي
 ،حه �بالغ من العمر� ثلث� وعشرين سنة كاملة على القل� يوم تقديم ترش
،ة �ة إزاء قانون الخدمة الوطني �ة قانوني �في وضعي

.مقيم بالدائرة� النتخابية الترشح بها منذ خمسة سنوات على القل
اب الشعب إل بعد تقديم استقالتهم أو وضعهم في :35الفصل �ح الناخبين التي ذكرهم لعضوية مجلس نو �  ل يقبل ترش

ة،  �حالة عدم مباشرة حسب قوانينهم الساسي
،رؤساء البعثات� والراكز الدبلوماسية� والقنصلية
،ة �ة للبلد التونسي �أمين الخزينة العام

،ون للبنك الركزي �محافظ البنك الركزي ونائبه والديرون الجهوي

، الولة

،ة �رؤساء النيابات� الخصوصي

 ،القضاة

،ون للوليات والعتمدون والعمد �العتمدون الول والكتاب العام

،ة �ة وكل� الطارات السجدي �دو الشعائر� الديني �اظ ومتفق �الوع

اض �ة والقب �ون� للشؤون الجتماعي �ون للتربية والديرون الجهوي �ة والندوبون الجهوي �ون� للشؤون الديني � الديرون الجهوي
ة للداءات، �ابعين للدارة العام �ون الت �الجهوي

ة مارسوا فيها وظائفهم وخططهم تلك خلل الثلث� سنوات السابقة ليوم �حهم في آخر دائرة انتخابي � ول يقبل ترش
القتراع،

 ،مها هذا القانون �هم أثناء إجراء النتخابات التي ينظ �رئيس وأعضاء الحكومة الباشرين لهام

 .ة �رؤساء وأعضاء الهيئات� الدستوري

حين صلب القائمات على :36الفصل �حات� على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتم� ترتيب الترش �م الترش �  تقد
مه العدد الفردي للمقاعد � أساس التناوب بين النساء والرجال. ول تقبل القائمة التي ل تحترم هذا البدأ إل في حدود ما يحت

صة لبعض الدوائر.  �الخص

ة أن يحترموا مبدأ التناصف �حوا� بقائمات� في أكثر من دائرة انتخابي �ين الذين ترش � وعلى الحزاب أو ائتلفات� الحزاب أو الستقل
على مستوى رئاسة هذه القائمات. 

ة : 37الفصل  �ة طيلة مد �ي لهذه الهم �ا بالتفر�غ التام� والكل �عب اللتزام كتابي �اب الش �ة مجلس نو �ح لعضوي �ن على الترش � يتعي
ع وفق أحكام وإجراءات يضبطها النظام الداخلي للمجلس. �نيابته، وكل� مخالفة لذلك تستوجب التتب
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اب الشعب ومباشرته لوظائف مسندة من طرف دولة أجنبية :38الفصل  �ته بمجلس نو �  ل يمكن للنائب الجمع بين عضوي
ة، يتقاضzى مقابلها� مال من هذه الدولة أو هذه النظمات. كما ل يمكنه �ة حكومية أو غير حكومي � ومؤسساتها أو منظمات دولي

إسداء أي خدمات إليها.

ة :39الفصل  �ة أو غير انتخابي �ة انتخابي �اب الشعب ومباشرته لوظائف عمومي �ته بمجلس نو � ل يمكن للنائب الجمع� بين عضوي
ة أو من الؤسسات والنشآت العمومية أو من �ة والحلي � يتقاضzى مقابلها مال من الدولة أو من الجماعات العمومية الجهوي

الشركات ذات الساهمات العمومية� الباشرة� أو غير الباشرة.

اب الشعب ومباشرة خطة تسيير بجميع الهياكل الذكورة.  �ة� بمجلس نو �كما ل يمكن الجمع بين العضوي

ة أو بإحدىيÏ  :40الفصل  �ة نيابته وظيفة أو خطة بالدولة أو بالجماعات� العمومي �رÏ على كل� نائب أن يقبل خلل مد �ج Ðح Ïي 
سات والنشآت العمومية والشركات الشار إليها بالفصل  � من هذا القانون.39الؤس

سات والنشآت :41الفصل  �ة في هياكل الؤس � ل يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات� العمومي
ة أو الشركات النصوص عليها في الفصل  � من هذا القانون.39العمومي

اب الشعب أن يستعمل أو أن يسمح باستعمال صفته كنائب في أي إشهار :42الفصل  �رÏ على كل� عضو بمجلس نو �ج Ðح Ïي  
سات� مالية أو صناعية أو تجارية أو غيرها أو بمشاريع تابعة لها.  �يتعلق بمؤس

  من هذا القانون وفي حال عدم الكف� فورا عن ذلك يعفى41 إلى 38في صورة مخالفة أحكام الفصول من  : 43الفصل 
اب الشعب طبقا لجراءات يضبطها النظام الداخلي للمجلس. �النائب من عضويته بمجلس نو

رÏ كل� عضو بمجلس نوابفور  : 44الفصل  Ðب Ðت Ñع Ïالعلن عن النتائج� النهائية للنتخابات� و عند انقضاء أجل الطعن� فيها ي 
  من هذا القانون، معفى وجوبا39 و38الشعب وجد عند انتخابه في حالة من حالت عدم الجمع النصوص عليها بالفصلين 

ع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة عمومية أو في الحالة الوافقة لها في النظمة Ðوض Ïمن وظائفه وي 
ه بالجلس أو في غضون �ام من تاريخ ممارسته لهام �ة الوظائف� والهن وذلك في أجل أقصاه ثمانية أي �ة ببقي �ة الخاص � الساسي

ة في صورة حصول الطعن فيها. �ام الوالية لتاريخ صدور قرار الصادقة على النتائج النهائي �الثمانية أي

ف أثناء نيابته بإحدى الخطط أو الوظائف� أو الهام� النصوص عليها : 45الفصل  � كل� عضو بمجلس نواب الشعب يكل
ة أو برئاسة الحكومة، يعفى وجوبا من41 و 40 و39 و38بالفصول  �ة برئاسة الجمهوري �  من هذا القانون أو يقبل أثناءها مهم

ته بالجلس إل إذا استقال من تلقاء نفسه.  �عضوي

ام من تاريخ ممارسة النائب �ى الجلس التصريح� بالستقالة فور تقديمها إليه وبالعفاء الوجوبي في أجل أقصاه ثمانية أي � ويتول
. �لا تم� تكليفه به أو لا قبله من مهام

القسم الثاني
تقديم التصاريح بالترشح

ة الترشحين لدى : 46الفصل  �حة وجوبا من رئيس القائمة أو من ينوبه بمقتضzى تصريح� ممضzى من كاف �م القائمة الترش � تقد
ة يحتوي على:  �الهيئة الفرعي
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،تسمية القائمة

مترشح ولقبه ووظيفته أو مهنته وعنوانه. ويكون عدد الترشحين مساويا لعدد القاعد السندة � السم الثلثي لكل
للدائرة� الترشحين بها،

 ،م� بها الترشحين �بيان قائمات� الناخبين الرس

ح أو إصابته �ة بنفس عدد الترشحين تلجأ إليها الهيئة في حالة وفاة مترش �ن أسماء إضافي �ضين تتضم � قائمة معو
ح. �ات� تقديم التصريح� بالترش �. ويتم� تقديم هذه القائمة وفق نفس شروط وشكلي �بعجز تام

،ض أو مضمون ولدة لم يمر على استخراجه شهر �ح ولكل� معو �نسخة من بطاقة� التعريف الوطنية لكل� مترش

حالة من حالت النع النصوص �ه ل يوجد في أي �ض بأن �ح والعو � تصريح على الشرف، يصر�ح بمقتضاه كل� من الترش
حا آخر في أي� قائمة أخرى.  �ض مترش �ح أو لم يعو �ه لم يترش �عليها بهذا القانون وبأن

 لم يمر على استخراجها ثلثة أشهر،3بطاقة عدد 

،قرص ليزري يحتوي على رمز وشعار القائمة الترشحة

ة للقائمة الترشحة مع التنصيص صلبها� على إسم �مين بنفس الدائرة النتخابي � وثيقة تزكية ممضاة من ناخبين مرس
حة.  �ي ولقبه ورقم بطاقة تعريفه. ول تقبل تزكية الناخب لكثر من قائمة مترش �الزك

ص لكل دائرة� انتخابية.100يضبط عدد الزكين لكل قائمة مترشحة على قاعدة  � مزكي بالنسبة لكل مقعد مخص

 في حال ثبوت تزكية أحد الناخبين لكثر من قائمة مترشحة يقع قبول تزكيته للقائمة السبق في إيداع التصريح بالترشح
تاريخا وتوقيتا.

ة التابعة لها قصد رفع �ة� الهيئات� الفرعي �ة الترشحين بكاف �ح وتضعها على ذم �ى الهيئة تصميم استمارة التصريح� بالترش � تتول
نسخ منها.

م47الفصل  رة في نظيرين خمسة وأربعين يوما : تقد- �ة ترابيا، محر �ة للنتخابات� الختص �ح إلى الهيئة الفرعي �  التصاريح بالترش
ل به اسم القائمة وتاريخ� تقديمها وساعته.  �م يسج �ة في سجل� خاص مختوم ومرق �نÏ هذه العملي و× Ðد Ïقبل يوم القتراع وت

م وجوبا للمصر�ح وصل وقتي.  �ة للنتخابات� على أن يسل �ظ نظير بالهيئة الفرعي Ðف Ñح Ïي

مة مطابقة لحكام هذا القانون.  �م الوصل النهائي خلل اليام الربعة الوالية ليداع التصريح إذا كانت القائمة القد �ويسل

ابق �ل في نفس الجال النصوص عليها بالفصل الس �خاذ قرار معل �ى فرع الهيئة ات �ح القائمة يتول � في صورة رفض مطلب ترش
ا في أجل أقصاه  �ه الهيئة ويعلم به رئيس القائمة أو من ينوبه بأي� وسيلة تترك أثرا كتابي � ساعة.48يصدره وفق أنموذج تعد

ة التزكيات : 48الفصل  �نة بوثيقة التزكية وعدم تداخلها� مع بقي �ة البيانات� الضم �ت من صح �ة التثب �ى الهيئة الفرعي � تتول
ن إلى مخالفة الفصل  �  من هذا القانون تعلم رئيس القائمة� فورا بذلك وتدعوه46السندة للقائمات� الخرى، وفي صورة التفط

ح مرفوضا.48إلى تجاوزها في أجل  � ساعة من إعلمه بها وإل� اعتبر التصريح� بالترش
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حت : 49الفصل  �حها انتماء عضو من أعضائها إلى إحدى القائمات التي ترش �ن في تاريخ تقديم ترش �ح كل� قائمة تبي � يرفض ترش
ولة على �ن عليها إرجاعه للد �ة التعي � سابقا لنتخابات الجلس الوطني التأسيسzي والتي ثبت عدم إرجاعها لبلغ النحة العمومي

خ في 2011 لسنة 35 من الرسوم عدد 53معنى أحكام الفصل  �ق� بانتخاب الجلس الوطني2011 ماي 10 الؤر �  التعل
التأسيسzي. 

ع إسناد نفس التسمية إلى أكثر :50الفصل  Ðن Ñم Ïة وفي أكثر من دائرة انتخابية، كما ي �ع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابي Ðن Ñم Ïي  
حة. �من قائمة مترش

صة للدائرة العنية.  �رط أن يكون عدد الترشحين بكل� قائمة مساويا لعدد القاعد الخص Ðت Ñش Ïوي

ر عليها استعمال رمز قائمة� أخرى، : 51الفصل  �ة، كما يحج �ة التونسي �ر على كل� قائمة استعمال علم وشعار الجمهوري � يحج
ى الهيئة إسناد الرمز إلى القائمة السبق في إيداعه لديها بحسب تاريخ � وفي صورة حصول منازعة بين قائمتين أو أكثر تتول

اليداع وتوقيته.

ة : 52الفصل  �نة بإعلن الجمهوري �ة بنودا تتعارض مع البادئ الضم �حين أن يدرجوا ببرامجهم النتخابي �ر على الترش � يحج
وبالدستور وبالقانون النتخابي.

ة يوما على أقصzى تقدير قبل موعد انطلق � وعلى كل� قائمة مترشحة إيداع نسخة من برنامجها النتخابي لدى الهيئة الفرعي
ة.  �الحملة النتخابي

الث القسم الث-
ح حالت الشغور وسحب الترش-

  ساعة قبل انطلق� موعد الحملة النتخابية. ويسجل العلم72يجوز سحب الترشحات في أجل أقصاه  : 53الفصل 
بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. 

ح �ض الترش �ح رئيس القائمة أو عند القتضاء أحد أعضائها. ويعو �ة فور تلقيها العلم بسحب الترش � تعلم الهيئة الفرعي
ة �ض من نفس جنس وترتيب� الترشح النسحب. وتتم� عملي �ضين� على أن يكون العو � النسحب بمترشح آخر من قائمة العو

ح. �التعويض في أجل ل يتجاوز أربع وعشرين ساعة من العلم بسحب الترش

ر لتاريخ سحب الترشحات يمكن تعويضه بمترشح : 54الفصل  � إذا توفي مترشح أو حصل له عجز تام� بعد مضzي الجل القر
ضين على أن يتم� اختياره من نفس جنس وترتيب الترشح التوفي أو الذي أصابه العجز. ويجب إعلم � آخر من قائمة العو

الهيئة الفرعية للنتخابات بهوية الترشح في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم القتراع.

 من هذا القانون.36 و 35 و 34وفي جميع الحالت يجب مراعاة أحكام الفصول 

ام النصوص عليها بالفقرة الولى من هذا � ل يمكن تعويض الترشح التوفي أو الذي أصابه العجز� التام خارج أجل العشرة� أي
ي من أعضائها. �م القائمة في هذه الحالة بالعدد التبق �الفصل، وتقد

ح الخيرعند شغور أحد مقاعد مجلس نواب الشعب يتم� تعويض� النائب  : 55الفصل  �ب مباشرة بعد الترش �ح الرت � بالترش
ضين�النتخب في القائمة �صة للدائرة، يتم� سد� الشغور بالرجوع إلى قائمة العو � ، وفي صورة فوز القائمة بجميع القاعد الخص

ض من نفس جنس ورتبة النائب الذي حصل شغور في مقعده. �على أن يكون العو
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ة الحكومة على معنى أحكام �اتجة عن انتماء أحد النواب� إلى عضوي � وتنطبق أحكام هذا الفصل على حالت الشغور الن
 من هذا القانون.  35الفصل 

ابع القسم الر-
ح القائمات ة بترش- عون الخاص- الط-

مها رئيس القائمة أو من يمثله إلى كتابة :56الفصل  �رفع� الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضzى عريضة كتابية يقد Ïي  
الحكمة البتدائية الختصة ترابيا� وذلك في أجل ل يتجاوز الربعة أيام من تاريخ الرفض. 

  من هذا القانون يجوز للقائمات� الترشحة في46 والفقرة الخيرة من الفصل 36 و 35 و 34   في حال ثبوت مخالفة الفصول 
ة أن تطعن في قرار قبول قائمات ترشحت بنفس الدائرة وذلك في نفس الجال وطبق نفس الجراءات النصوص � دائرة انتخابي

عليها بالفقرة الولى من هذا الفصل.

ة خلل أربعة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية وذلك وفق الجراءات� � تبت الحكمة في الطعن بتركيبتها الثلثي
 من هذا القانون. 32النصوص عليها بالفصل 

  يتم استئناف الحكام الصادرة عن الحاكم البتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ العلم بها أمام الدوائر� : 57الفصل 
الستئنافية للمحكمة الدارية. 

 وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع
نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

مها رئيس القائمة أو من يمثله أو رئيس الهيئة الفرعية للنتخابات� أو � ويرفع الطعن بالستئناف بمقتضzى عريضة كتابية يقد
لة ومشفوعة بالؤيدات وبمحضر العلم بالطعن.  �من يمثله إلى كتابة الحكمة دون وجوب الستعانة بمحام وتكون معل

نها� حال� بإحدى الدوائر : 58الفصل  �ى كتابة الحكمة الدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الول الذي يعي � تتول
الستئنافية. 

دة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة ومطالبة �    ويعين رئيس الدائرة� التعه
الطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. 

دة� بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل قدره يوم واحد من تاريخ جلسة � تتولى الدائرة� التعه
ة.  �الرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على السود

وتعلم الحكمة الطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا� كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح� به.

ا ول يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. �ويكون حكم الدائرة� الستئنافية بالحكمة الدارية بات

 وفي صورة عدم البت� في الجال النصوص عليها بهذا الفصل من قبل الدائرة� الستئنافية للمحكمة الدارية تعد� القائمة
مة آليا. �النتخابية التي تم� رفض مطلب ترسيمها� أو طعن في قرار قبول ترشحها مرس
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الث الباب الث-
القتراع

ل القسم الو-
 طريقة القتراع

ة الق���تراع ي���وم واح���د و يك���ون ي���وم أح���د ف���ي ت���ونس و تمت���د� إل���ى ثلث���ة أي���ام بالنس���بة للتونس���يين القيمي���ن :59الفصـــل  �د م���د �  تتح���د
بالخارج على أن يكون اليوم الخير متزامنا مع يوم القتراع في تونس.

ص��ة لك��ل دائرة  �زة ب��التراب التونسzي عل��ى قاع��دةيض��بط ع��دد أعض��اء مجل��س ن��واب الش��عب وع��دد القاع��د الخص ��� انتخابي��ة الرك
  العملي���ة إل���ى ب���اق يف���وق) س���اكن. ويس���ند مقع���د إض���افي لل���دائرة النتخابي���ة إذا أفض���ت60.000ن���ائب بالنس���بة لك���ل س���تين أل���ف (

ثلثين ألف ساكن لكل دائرة.

ة : 60الفصل  �زة ب��التراب التونسzي، ك�ل ولي��ة دائرة أو ع��د ���ص��ويت حس��ب دوائر انتخابي��ة وتك��ون، بالنس��بة لل��دوائر الرك � يج��ري الت
ص لكل دائرة� العشرة. �دوائر على أل� يتجاوز عدد القاعد الخص

 بالنس��بة للتونس��يين القيمي��ن بالخ��ارج يح��دد له��م دائرة انتخابي��ة خاص��ة تس��مى "دائرة التونس��يين القيمي��ن بالخ��ارج" و يخص��ص
لها خمسة مقاعد.

ع القاع����د ف���ي مس���توى ال����دوائر عل����ى أس����اس التمثي����ل النس����بي :61الفصـــل �ص����ويت عل���ى القائم����ات ف����ي دورة واح���دة. وت����وز �  يت����م� الت
وباعتماد أكبر البقايا.

حين. : 62الفصل  �حة دون شطب أو مساس بترتيب الترش �يختار الناخب إحدى القائمات الترش
إذا تقدمت إلى النتخابات قائمة واحدة، فإنه يصر�ح بفوزها مهما كان عدد الصوات التي تحصلت عليها. : 63الفصل 
: 64الفصــــل   إذا ترش�����حت عل����ى مس����توى ال�����دائرة أك����ثر م����ن قائم�����ة، يت����م� ف����ي مرحل����ة أول����ى توزي����ع القاع����د عل����ى أس����اس الحاص�����ل 

ص����ة � النتخ����ابي. ويت����م� تحدي����د ه����ذا الحاص����ل بقس����مة ع����دد الص����وات الض����منة ف����ي الوراق الص����ر�ح به����ا عل����ى ع���دد القاع����د الخص
للدائرة. 

 ت��وزع القاع��د عل��ى القائم��ات بمن��ح ك��ل قائم��ة ع��دد مقاع��د بق��در ع�دد ال��رات ال��تي تحص��لت فيه��ا عل��ى الحاص��ل النتخ��ابي. وتس��ند
القاعد التي تحصلت عليها كل قائمة باعتماد الترتيب الوارد بها عند تقديم الترشحات. 

ع��ة عل��ى أس��اس الحاص��ل النتخ��ابي، ف��إنه يت��م� توزيعه��ا ف��ي مرحل��ة ثاني��ة عل��ى أس��اس أك��بر البقاي��ا عل��ى �ت مقاع��د غي��ر موز ��� إذا تبق
ا. وف��ي حال��ة تواص��ل التس���اوي يس��ند القع��د � مس��توى ال��دائرة. وإذا تس��اوت بقاي��ا ق��ائمتين أو أك��ثر يت��م� تغلي��ب الترش��ح الص��غر س��ن

للمترشح النتمي إلى القائمة التي لها أصغر معدل أعمار.

اني القسم الث-
مــكتــب القــتـــراعـ

ة أو عمادة، ويعلن عنها لعموم الناخبين : 65الفصل  �  تضبط الهيئة قائمة� و مواقع مكاتب القتراع بكل بلدية أو معتمدي
ات البلديات والعتمديات� والعمادات وتنشر بالوقع اللكتروني للهيئة وذلك � بواسطة إعلنات تعلق بمراكز النتخابات ومقر

سبعة أيام على القل قبل يوم القتراع.
 ول يمكن أن يتجاوز عدد الناخبين في كل� مكتب ستمائة ناخب.
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ل يجوز تركيز مكاتب القتراع في فضاءات وأماكن تابعة لحزب سياسzي أو لجمعية أو لنظمة غير حكومية. : 66الفصل 
ن عليها في حال  بعد مكاتب القتراع القيام بالجراءات� �اخبين. ويتعي �ع الهيئة مكاتب القتراع توزيعا يضمن تقريبها من الن �  توز

هم في القتراع. �الل�زمة لتمكين الناخبين من ممارسة حق
اخبين رئيسا لكل مكتب اقتراع مع عضوين على القل وتحرص على أن تكون من بينهم امرأة واحدة �ن الهيئة من بين الن � تعي

على القل.
ر على �ن له صلة قرابة بأحدهم من شأنها أن تؤث � ل يمكن اختيار رئيس وأعضاء مكتب القتراع من بين الترشحين أو مم

روط والواجبات الحمولة عليهم بمقتضzى هذا القانون. �التزامهم بالش
هم في التصويت بنفس الكتب الذي : 67الفصل  �  تحرص الهيئة على تمكين رئيس وأعضاء مكتب القتراع من ممارسة حق

يشرفون عليه. 
يجب أن يتواجد بالكتب عضوان على القل� كامل أوقات� القتراع والفرز. 

لين عنها للحضور بمكاتب القتراع والفرز. وتسهر الهيئة الفرعية على تنظيم : 68الفصل  �  لكل� قائمة الحق� في تعيين ممث
حضورهم مع اللحظين� الواقع اعتمادهم من طرف الهيئة.

ة تسجيل � وتفتح الهيئة قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات� واللحظين� خمسة عشر يوما على القل قبل انطلق� عملي
الناخبين على أن ينتهي عشرة أيام قبل يوم القتراع.

  تنطلق عملية تسليم بطاقات العتماد تدريجيا أسبوعا بعد قبول الطالب على أن تنتهي ثلثة أيام على أقصzى تقدير قبل
يوم القتراع.

ر على أعضاء مكتب القتراع حمل شارات أو القيام بكل� ما من شأنه أن  يدل� على انتمائهم الحزبي، : 69الفصل  � يحج
ي القائمات� وكل� من تواجد داخل مركز القتراع ويسهر رئيسا الكتب والركز على احترام هذا � وينسحب هذا التحجير على ممثل

حجير. �الت
و يمكن لمثلي القائمات� تدوين ملحظاتهم حول سير عملية القتراع بمحضر عمليات القتراع.

توا. : 70الفصل  �يتعين على كل رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية القتراع ضبط قائمة الناخبين الذين صو
زاعات التي تطرأ� أثناء القتراع، و ينص� عليها بمحضر القتراع. �ة الن �يبت� أعضاء الكتب في كاف

  يتولى رئيس مكتب القتراع الحافظة على النظام داخل الكتب، و يجوز له عند القتضاء تعليق عمليات :71الفصل 
 القتراع كما يجوز له الستعانة عند القتضاء بالقوة العامة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي القائمات أو اللحظين، على أن

يتم التنصيص على الوقائع� صلب محضر القتراع .
وللرئيس أن يأذن بأن يخرج من القاعة من يتعمد التشويش� أثناء القتراع.

وعلى الناخب مغادرة مكتب القتراع فور قيامه بعملية التصويت وتحجر جميع الناقشات والفاوضات داخل الكتب.
ويأمر رئيس مركز القتراع الناخبين بمغادرة الركز فور إتمام عملية القتراع.

ر على الناخبين حمل السلحة بجميع أنواعها داخل مراكز ومكاتب القتراع.  :72الفصل  � يحج
 تجرى النتخابات التشريعية بواسطة أوراق تصويت موحدة، وواضحة� التصميم من حيث الرمز        واللون. : 73الفصل 

ل الهيئة بطباعتها. �وتتكف
 يتعين وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع. : 74الفصل 

افا وله منفذا واحدا فحسب لوضع ورقة التصويت. �و يجب أن يكون الصندوق شف
ى رئيس الكتب في الساعة العينة لنطلق عمليات القتراع وبحضور كافة أعضاء الكتب ومن حضر من ممثلي القائمات � يتول
مين وفقا للجراءات التي تضبطها الهيئة. �ى إقفاله بقفلين مرق �واللحظين فتح صندوق القتراع، ويتحقق من أنه فارغ، ثم يتول

ن محضر القتراع وجوبا التنصيص على عدد أوراق التصويت السلمة وأرقام القفال وعدد الناخبين السجلين � ويتضم
بالكتب.
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ة أو بواسطة جواز سفر تونسzي. : 75الفصل  � يتم القتراع بواسطة بطاقة التعريف� الوطني
التصويت شخصzي، و يحجر التصويت بالوكالة.

اخبين.   �اخب أمام اسمه ولقبه بقائمة الن �صويت يمضzي الن �بعد الت
صويت.  �ه في الت �ن� لنهاية� القتراع ممارسة حق �و لكل� ناخب دخل مركز القتراع قبل الوقت� العي

ة. ول يندرج ضمن : 76الفصل  �ه في كنف السري �ي من ممارسة حق �اخب الم �ن الن �راتيب والجراءات التي تمك � تضبط الهيئة الت
هذه الجراءات الستعانة بمرافق. 

ا معلل ببطاقة رسمية يمنعه من الكتابة أن يصطحب :77الفصل  �اخب الكفيف أو الذي يعاني قصورا عضوي �  يمكن للن
اخب يختاره بنفسه. �ر فيه صفة الن �مرافقا تتوف

اخبين التواجدين لساعدته ول يمكن للمرافق� أو �ف� رئيس مكتب القتراع أحد الن � و في صورة عدم اصطحاب مرافق يكل
اخب دون التأثير على اختياره. �الناخب أن يساعد أكثر من ناخب. ويقتصر دور الرافق� على مساعدة الن

ا إلى مكاتب القتراع. �على الهيئة أن توفر� التجهيزات الكفيلة بتسهيل نفاذ الناخبين القاصرين� عضوي
 للهيئة أن تقرر تأجيل إجراء النتخابات بمركز إقتراع أو في دائرة أو دوائر إنتخابية بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ : 78الفصل 

 ساعة من تاريخ زوال السبب. 72على أن تتم دعوة الناخبين من طرف الهيئة للقيام بعملية القتراع في أجل 
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ابع الباب الر-
تائج الفرز وإعلن الن-

ل القسم الو-
الفرز

  عند النتهاء من عملية التصويت يباشر الكتب حال� الكشف عن أوراق التصويت وتجرى عمليات الكشف :79الفصل 
 علنا.

 ل يفتح الصندوق إل بحضور ملحظ معتمد على القل و إن تعذر ذلك، على رئيس مكتب القتراع التصال بالهيئة الفرعية
للنتخابات التي تتولى تعويضه بمراقب ويتم التنصيص على ذلك في محضر الفرز.

 ويحصzى ما بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد المضاءات أو يقل عنه فإنه يعاد الحصاء مرة أخرى،
كد عدم التطابق يقع التنصيص على ذلك بمحضر عمليات� الفرز ويتم� التحري عن سبب عدم التطابق. ثم� يأذن رئيس

�
 فإن تأ

الكتب بالشروع في عملية الفرز. 
وإذا تجاوز عدم التطابق نسبة خمسة بالائة تعتبر نتائج الكتب ملغاة.

ة بالمر. �ة للنتخابات� بالتحقيق في أسباب عدم التطابق وتعلم عند القتضاء النيابة العمومي �تقوم الهيئة الفرعي
نهم رئيس الكتب من بين الناخبين : 80الفصل  �ين يعي �ة الفرز ويضاف لهم فارزين إضافي � يباشر أعضاء الكتب عملي

الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي� من منضدات الكشف عن نتائج التصويت.  
رها لحد الفارزين لزيد �ى رئيس الكتب إظهار ورقة التصويت لكافة الحاضرين بوضوح ويتلو مضمونها بصوت عال ويمر � ويتول

 التأكيد و يتولى فارزان آخران� تسجيل الصوات� التي تحصلت عليها مختلف القائمات� ويسجلنها في آن واحد بأوراق الفرز
ة  للغرض وعند انتهاء عملية الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق الفرز عدد الصوات� التي تحصلت � العد

عليها كل قائمة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها� إلى رئيس الكتب مع أوراق التصويت. 
 إذا حصل خلف بين الفارزين الثنين في شأن منح صوت إلى قائمة فإن هذا الصوت ل يؤخذ بعين العتبار. وبعد المضاء

بورقة التصويت وإعطائها عددا رتبيا تسلم إلى الكتب للبت فيها اثر انتهاء عملية الكشف.
تحتسب الورقة البيضاء ضمن الصوات الصر�ح بها. 

ن ما يفيد إسناد الناخب صوته إلى أي� قائمة� من بين القائمات الترشحة.    �وتعد� بيضاء ورقة التصويت التي لم تتضم
وتعد� ملغاة :

.ورقة التصويت التي لم يضعها مكتب القتراع على ذمة الناخبين
.ف بالناخب �ورقة التصويت التي تحمل علمة أو تنصيصا يعر
.ورقة التصويت التي تتضمن تعويضا أو شطبا أو زيادة قائمة مترشحة أو أكثر
 ن من التعرف على خيار واضح للناخب.وكل ورقة تصويت �ل تمك

  يضبط مكتب القتراع نتيجة القتراع بجمع النتائج� التي احتوت عليها أوراق الفرز الحررة من قبل الفارزين، :81الفصل 
 ويضيف الكتب إلى كل قائمة الصوات� التي يراها راجعة إليها بعد البت في الوراق الشكوك فيها.

ن وجوبا التنصيصات التالية : :82الفصل  �ر محضر عملية الفرز في ثلثة نظائر� ويتضم � يحر
،عدد أوراق التصويت السلمة للمكتب
،عدد أوراق التصويت الستخرجة من الصندوق
،عدد أوراق التصويت الصحيحة
،عدد أوراق التصويت اللغاة
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،عدد أوراق التصويت التالفة
،عدد أوراق التصويت البيضاء
،عدد أوراق التصويت الباقية
،عدد الصوات التي تحصلت عليها كل قائمة 
،عدد الناخبين السجلين بقائمة الناخبين
 ،عدد الناخبين الذين صوتوا 

و يمضzى محضر الفرز من رئيس مكتب القتراع وأعضائه وممثلي القائمات� الترشحة الحاضرين.
تحدث الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية يتكون من: : 83الفصل 

رئيس الهيئة الفرعية أو من ينوبه بصفة رئيس،-
ة. - �عضوين آخرين على القل يتم� اختيارهما من بين أعضاء الهيئة الفرعي

 تجمع بالكتب الركزي� محاضر الفرز وتحسب  النتائج وترتب القائمات� على أساسها و يحرر محضر في الغرض يقع إمضاؤه
من أعضاء الكتب بحضور ممثلين عن الترشحين و اللحظين.

 وتقوم الهيئة بإدراج نسخة من محاضر الفرز لكل مكتب اقتراع ونسخة من محاضر الكاتب الركزية لكل� دائرة بموقعها�
 اللكتروني.

تتخذ الهيئة الجراءات و التدابير اللزمة لتأمين  نقل محاضر الفرز إلى الكتب الركزي.  : 84الفصل 
 لكل� قائمة أو لمثلها و للملحظين حق مراقبة جميع عمليات� الفرز واحتساب الصوات� في جميع الماكن التي  :85الفصل 

تجرى بها. 
ولهم إرفاق التقارير  التضمنة للحظاتهم واعتراضاتهم بمحاضر عمليات الفرز.

القسم الثاني
إعلن النتائج

ت الهيئة من احترام الفائزين للحكام التعلقة بالحملة النتخابية وتمويلها وقواعد الصمت النتخابي.:  86الفصل  � تتثب
ن لها أن مخالفتهم لهذه الحكام أثرت على نتائج النتخابات بصفة �ر إلغاء نتائج القائمات الخالفة إذا تبي � ويمكن أن تقر
 جوهرية وحاسمة. بعد استشارة دائرة الحاسبات� وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج� دون الخذ بعين العتبار

القائمة أو الترشح الذي ألغيت نتائجه.
لية للنتخابات في أجل  :  87الفصل  �  ساعة بداية من اليوم الوالي ليوم القتراع. ويتم48تتولى الهيئة العلن� عن النتائج الو

  ساعة على أقصzى تقدير قبل فتح24وجوبا نشر النتائج الولية حسب مكاتب القتراع على الوقع اللكتوني الرسمي للهيئة 
باب الطعون.

ام من : 88الفصل  � يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الدارية في النتائج الولية للنتخابات في أجل أقصاه ثلثة أي
تاريخ اعلنها.

 ويرفع الطعن في النتائج الولية الصر�ح بها بالدائرة� النتخابية من رئيس القائمة أو أحد أعضائها التي ترشحوا بها عن طريق
م لدى الستئناف، وتكون العريضة معللة ومرفقة بالؤيدات. �محام مرس

وعلى الطاعن أن يدلي بما يفيد إعلم الهيئة بالطعن وبنظير من العريضة� ومؤيداتها.
وللجمعيات� الناشطة في الجال النتخابي حق الطعن في النتائج الذكورة وذلك في نفس الجل وطبق نفس الجراءات. 

  أيام من7يتولى الرئيس� الول تعيين القضية حال لدى الجلسة العامة، ويعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه  : 89الفصل 
تاريخ تقديم الطعن واستدعاء اللطراف بأي وسيلة تترك أثرا� كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
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 أيام من تاريخ جلسة الرافعة.3تتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة� والتصريح بالحكم في أجل  
 وتعلم الحكمة الطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح� به. 

ا ول يقبل أي وجه من أوجه الطعن. � ويكون قرار الجلسة العامة بات
 في حالة إلغاء النتائج تتم� إعادة النتخابات طبق الحكام الواردة بالبابين التعلقين بالقتراع والفرز وإعلن : 90الفصل 

.  يوما من تاريخ العلم بالحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الدارية30النتائج، في أجل 
لها بآخر حكم صادر عن الجلسة48تصر�ح الهيئة بالنتائج النهائية� للنتخابات� في أجل  : 91الفصل  �  ساعة التي تلي توص

العامة للمحكمة الدارية وذلك بقرار ينشر بالوقع� اللكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية� التونسية. 
يتم� توزيع القاعد على الترشحين وفقا للترتيب� الوارد في كل� قائمة فائزة.  : 92الفصل 

الباب الخامس
ة  الحملة والدعاية النتخابي-

ل القسم الو-
ة قواعد تنظيم الحملة والدعاية النتخابي-

دة قانونا� للتعريف�  :93الفصل  �حة خلل فترة محد �ة مجموعة العمال التي تقوم بها القائمة الترش � يقصد بالحملة النتخابي
اخبين وحملهم على الدلء بأصواتهم لفائدتها يوم القتراع. �أثير على الن �ببرنامجها النتخابي بهدف الت

  تفتتح الحملة� النتخابية قبل يوم القتراع بخمسة و أربعين يوما وتنتهي وجوبا قبل حلوله بيوم على الساعة :94الفصل 
صفر.

ر كل� دعاية انتخابية مع نهاية الحملة� النتخابية � .وتحج
ة النصوص :95الفصل  �ة طبق البادئ الساسي �  تضبط الهيئة قواعد وإجراءات تنظيم ومراقبة الحملة والدعاية النتخابي

صال السمعي والبصري بخصوص الختصاصات �ة للت � عليها صلب هذا القانون وتتولى التنسيق مع الهيئة العليا الستقل
خ في 2011 لسنة 116السندة لها في الجال النتخابي بموجب الرسوم عدد  �ابع منه،2011 نوفمبر 2 الؤر �ة الباب الر �  وخاص

ة التي ترى ضرورة التنسيق معها.ومع �لط الداري � كل� الس
ة التالية:: 96الفصل  � تخضع الحملة� والدعاية النتخابية إلى البادئ الساسي

 *  حياد الدارة وأماكن العبادة ووسائل العلم الوطني.
ة الحملة النتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الموال الرصودة لها. �*  شفافي

* الساواة بين جميع الترشحين وتكافؤ الفرص بينهم.
*  احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

ة في: :97الفصل  �ر الدعاية النتخابي � تحج
أماكن العبادة وجميع توابعها.-
 أماكن العمل.-
الؤسسات التربوية� والجامعية ومحيطها.-
سات إيواء الطلبة والتلميذ.- �مؤس

ة أثناء �ة أو عروشي �ة أو جهوي �ة أو فئوي �ة والتعصب والتمييز على أسس ديني �ر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهي � كما تحج
الحملة النتخابية.
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ة ومنظوريها، توزيع برامج : 98الفصل  �سات والنشآت العمومي �ة والؤس �ر على العوان العاملين� بالدارة العمومي �  يحج
حين أو مناشيرهم أو نشر شعاراتهم أو إلقاء خطب دعائية لفائدتهم.  �الترش

ة كانت أو منقولة في الدعاية �ة عيني �ر على الترشحين استعمال الوسائل والوارد والملك التابعة� للدارات� العمومي � كما يحج
ة  �النتخابي

.الحيادتتخذ التدابير اللزمة لضمان احترام واجب أن ذات النظر يتعين على السلط 
 لواجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالؤيدات� إداراتهمنظوري وعلى رئيس الدارة الذي بلغ إلى علمه مخالفة 

ة عند القتضاء.اللزمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة الفرعية الختصة ترابيا، �ة العام �  وله الستعانة بالقو
قة بمنافسيهم لدى العموم من شأنها أن تؤدي إلى حصول : 99الفصل  �ر على كل� الترشحين إثارة مسألة جديدة متعل � يحج

ة الحملة.  �ز زمني يستحيل فيه على هؤلء الرد� عليها بطريقة مجدية قبل نهاية مد �جدل انتخابي� في حي
عوا على العموم مباشرة أو عن :100الفصل  �ة الصمت النتخابي أن ينشروا إعلنات أو يوز �ر على الترشحين طيلة مد �  يحج

ة.  �ة وثائق أخرى بغاية الدعاية النتخابي �طريق الغير مناشير  أو أي
ة عبر أي� وسيلة من �ة بهدف الدعاية النتخابي �ات إلكتروني �ر عليهم سواء مباشرة أو عن طريق الغير، بث� إرسالي � كما يحج

صال.  �وسائل الت
ات :101الفصل  �ة والنصوص عليها بهذا القانون على جميع الرسالي �قة بالدعاية النتخابي �  تنطبق القواعد والتحاجير التعل

صال.  �ا بواسطة أي� وسيلة ات �ها للعموم إلكتروني �ة والتي يتم� بث �التي تهدف إلى الدعاية النتخابي
ة. غير أنه يجب إعلم الهيئة الفرعية للنتخابات� بها كتابيا قبل : 102الفصل  �ة حر � الجتماعات والستعراضات� النتخابي

.انعقادها أو تنظيمها� باثنين وسبعين ساعة على القل
ته  :103الفصل  �ب من عضوين على القل� تختارهما القائمة الترشحة مهم � يجب أن يكون لكل اجتماع انتخابي مكتب يترك

 حفظ النظام والحرص على حسن سير الجتماع. ويمكن للمكتب أن يحل� الجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكنه
الستعانة بالقوة العامة عند القتضاء. 

ينص� العلم بعقد الجتماع النتخابي على ساعة ومكان انعقاده وعلى أسماء أعضاء الكتب. 
عريف� : 104الفصل  �قات بالماكن التي تضبطها الهيئة للت �ة الحملة توزيع مناشير وتعليق معل �  يجوز للمترشحين طيلة مد

بالقائمة وببرنامجها النتخابي.
ة أن تتضمن علم الجمهورية� التونسية أو شعارها �قة انتخابي �ة أول يمكن لي معل �ة أو أي� شعارات أو عبارات ديني � أو  فئوي

ة. �ة أو عروشي �جهوي
ة �ام على أقصzى تقدير قبل إجراء عملي �ة بموجب قرار تصدره خمسة أي �قات النتخابي �ة للمعل � وتضبط الهيئة الواصفات الفني

ة.111القرعة النصوص عليها بالفصل  �ة التونسي � من هذا القانون، ويقع نشره بالرائد الرسمي للجمهوري
حة استعمال وسائل العلم الوطنيمكن  ي :105الفصل  �ة  للقائمات الترش �ر عليها استعمالوأثناء الحملة� النتخابي � يحج

وسائل العلم الجنبي.
ة إلى أحكام الرسوم عدد  : 106الفصل  �ة إلى2011 لسنة 116يخضع استعمال وسائل العلم في الحملت� النتخابي �  وخاص

 منه.46 إلى 42أحكام الفصول من 
ل فورا لوضع حد� لحالت الخلل بها. �وتتدخ

ة النصوص عليها  صلب : 107الفصل  �ة بالحملة� النتخابي � تسهر الهيئة وفروعها على ضمان احترام الترشحين للحكام الخاص
ت معاينة مخالفتها ولها أن تتخذ قرارات في الغرض� �ما تم �ا أو بناء على طلب كل � هذا القانون وعليها فرض احترامها سواء تلقائي

بغاية ردعها.
ة في الجال ووفق �ة للمحكمة الداري � تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفروعها قابلة للطعن أمام الدوائر الستئنافي

ابع من الباب الثاني من هذا القانون.   58 و 57الجراءات النصوص عليها بالفصلين  � من القسم الر
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يات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية معارضتها بالسر� : 108الفصل  � يمكن للهيئة القيام بجميع البحاث والتحر
 من مجلة الجراءات الجزائية.10الهي. ولها عند القتضاء الستعانة بأعوان الضابطة العدلية النصوص عليهم بالفصل 

ة ومشغليها مد� الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية �ة ومقيمي الشبكات التصالي �ن على أصحاب الؤسسات العلمي � ويتعي
لنجاز البحاث والتحريات اللزمة.   

 تستعين الهيئة في إطار مهامها، بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والستقللية يكلفون بمراقبة : 109الفصل 
معي والبصريالوثائق ومعاينة كافة الخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة   �صال الس �ة للت � .العليا� الستقل

ل الهيئة ب �تأهيل الراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم.وتتكف
جاوزات فوريا. �ها بكافة الوثائق والتسجيلت� الثبتة للت �ويتولى الراقبون إعلم الهيئة ومد

ة حسب:  110الفصل  �اشطة� في الجال النتخابي الشاركة في مراقبة احترام قواعد الحملة النتخابي �ات� الن � يمكن للجمعي
إجراءات� تضبطها الهيئة ولها أن ترفع  إليها تقارير في الغرض. 

ة أماكن :111الفصل  �ة الخرى طيلة الحملة النتخابي �ص البلديات� والعتمديات والعمادات� وسائر الدارات العمومي �  تخص
قاتها �ة قصد تمكين القائمات� الترشحة من تعليق معل �دة ومساحات متساوية تضبطها بالتنسيق مع الهيئة الفرعي � محد

ة.  �النتخابي
ة للحملة� النصوص عليها بالفصل  �  من هذا القانون وخاصة مبدأي حياد أماكن العبادة96وتراعي في ذلك البادئ الساسي

والساواة بين الترشحين.
قات� �ذ ويقع ترتيب الواقع� الخصصة لوضع العل �ة للنتخابات بواسطة عدل منف �ة قرعة تجريها الهيئة الفرعي � على أساس عملي

 ساعة على القل� قبل انطلق� الحملة وذلك بحضور ممثلين عن القائمات� الترشحة .24
ر عليها العتداء على الساحات �ة خارج هذه الواقع كما يحج �قاتها النتخابي �ر  على القائمات� الترشحة وضع معل � يحج

ة القائمات. �الخصصة لبقي
 وتسهر الهيئة الفرعية للنتخابات� على احترام هذه الحكام، ولها أن تأمر السلطة الدارية بإزالة كل تعليق مخالف للحكام

السابقة. 
: 112الفصــــل   ثن�����اء الحمل�����ة النتخابي�����ة بم�����ا يض�����منأتض�����بط الهيئة قواع�����د وش�����روط القي�����ام باس�����تطلعات ال�����رأي وس�����بر الراء  

مصداقيتها� ونزاهتها وحيادها.

ه��ا وتوزيعه��ا أثن�اء الحمل��ة، �ة للعلم الس�معي البص��ري ش�روط وقواع��د نش��رها وبث � كما تضبط بالتنسيق مع الهيئة العليا الستقل
ة لردع الخالفات.   �ولها أن تتخذ جميع التدابير الضروري

 ترف����ق إعلن����ات نت����ائج اس����تطلعات ال����رأي وس���بر الراء أو نش���رها أو بثه����ا أو توزيعه����ا بالتنص���يص عل���ى اس���م الجه����ة ال���تي ق���امت به���ا
 والجه��ة ال��تي طلبته��ا ودفع��ت كلفته��ا وتواري���خ إجرائه���ا مي��دانياæ وحج��م العين��ة الس���تطلع رأيه��ا وطريق��ة اختياره��ا وتوزيعه���ا والتقني��ة
 التبع���ة ف���ي الس���تطلع م���ع الن���ص الحرف���ي للس���ئلة الطروح���ة وح���دود تفس���ير النت���ائج ونس���بة ه���امش الخط���أ فيه���ا عن���د القتض���اء،

وذلك على مسؤولية من قام بالستطلع أو بسبر الراء.
ر نشر أو بث� أو توزيع نتائج استطلعات وسبر آراء الناخبين والتعليقات عليها  � خلل العشرة أيام التي تسبق يومويحج

غلق آخر مكتب اقتراع.النتخاب وإلى غاية 
ة الصمت النتخابي ا : 113الفصل  �ر طيلة مد �هة إلى الناخبينليحج �ة المكننة الوج �جوء عبر أي� وسيلة إلى الكالات الهاتفي � ل

حيها. �حة أو لحد مرش �هم على التصويت لقائمة مترش �بهدف حث
ة للعلم السمعي والبصري : 114الفصل  �ر على جميع الوسائل� الوطني � أي ويوم القتراع  أن تبث� أثناء الصمت النتخابييحج

حة وذلك باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت أو صورة أثناء التغطية �ح أو لقائمة مترش � إعلن أو دعاية أو نداء انتخابي لترش
الباشرة للعمليات� النتخابية. 

ات. �ة على نقل وقائع� تلك العملي �وتقتصر التغطية العلمي
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اني القسم الث-
قواعد تمويل الحملة النتخابية

ة نقدا أو عينيا بواسطة الداخيل التأتية من: : 115الفصل  �ل  الحملت� النتخابي � تمو
ة �نة طبق أحكام الرسوم� عدد -مساهمة الحزاب السياسي �خ في 2011 لسنة 87 التابعة لها القائمات الترشحة والكو � 24 الؤر

ة،2011سبتمبر  �ق� بتنظيم الحزاب السياسي � التعل
ة للمترشح، �-الداخيل الشخصي

ة أو غير الباشرة� بواسطة التمويل العمومي� النصوص عليه بالرسوم � -مساعدة الدولة الباشرة بواسطة الساعدة العمومي
ة.  �ق بتنظيم الحزاب� السياسي �التعل

اتهم ش�����رط أن ل تتج�����اوز قيم�����ة الهب�����ة الواح�����دة ثلث�����ة آلف دين�����ار ( ������ون الع�����ر�ف بهوي �مها الش�����خاص الط�����بيعي �-الهب�����ات ال�����تي يق�����د
ة يساوي مبلغه��ا م�ائتي دين�ار (3.000,000 � د) فم��ا أك�ثر بواس��طة وس�يلة تعام��ل ت�ترك أث��را ل��دى200,000د) وأن تمنح كل� هبة نقدي

ة.  �البنك القائم بالعملي
مة نقدا أن يتجاوز ثلثي السقف � يمنع على القائمات� قبول الهبات مجهولة الصدر ول يمكن للمبلغ� الجملي للهبات� القد

النتخابي.
ات� أو إسداء خدمات أو �م في شكل هبات أو تزويد بمعد �ة للقانون الخاص سواء قد �ر  التمويل التأتي من الذوات العنوي � ويحج

غيرها من النافع الباشرة� وغير الباشرة بواسطة أسعار تقل� عن قيمة السعار العتاد التعامل بها. 
ة مهما كان مصدره أو نوعه أو شكله ومهما:  116الفصل  �ر التمويل� الجنبي الباشر أو غير الباشر للحملت النتخابي � يحج

ل وطبيعته. �ة المو �كانت جنسي
اةعلى كل� قائمة مترشح : 117الفصل  �ة حسابا بنكي �ابق لوعد انطلق� الحملة� النتخابي �  أن تفتح في أجل أقصاه اليوم الس

ل به جميع الداخيل بحسب مصدرها وجميع النفقات بحسب  طبيعتها.  �وحيدا خاصا بالحملة� تسج
ة بالحملة ويضمن عدم فتح القائمة لكثر من حساب.  �ة الخاص �ة فتح الحسابات البنكي �ويشرف البنك الركزي على عملي

ينتتولى القائمة� فور فتح الحساب البنكي الوحيد تعيين شخص تختاره من خارج العضاء الترشحين ومن غير  � الوكلء الالي
 للحزب� أو لحزاب� الئتلف النتمية إليهما القائمة وكذلك من غير رؤساء القائمات في صورة تعلق المر بقائمات مترشحين

ة إدارة  �فه بمسؤولي �صرفا ودخل.   البالغ� الودعة بالحساب مستقلة، تكل
ة إدارته �فته بمهم �ة الشخص الذي كل �ا بهوي �ف� الحساب البنكي الوحيد وتعلمها� كتابي � كما تتولى في نفس الجل مد� الهيئة بمعر

  ويرفق العلم بما يفيد حصول موافقة هذا الخير الصريحة على تعيينه.
اب الشعب على مكتب الجلس.  �لت على مقاعد بمجلس نو �ة الوحيدة للقائمات التي تحص �تحال الحسابات� البنكي

ة : 118الفصل  �ها فور انطلق الحملة النتخابي � يخضع الحساب البنكي الوحيد لرقابة دائرة الحاسبات وعلى الهيئة أن تمد
: بما يلي

ة في  �ة وإسمي �ةال* قائمة عددي �ة بكل� الدوائر النتخابي �حها بصورة نهائي �.قائمات� الواقع قبول ترش
فين بإدارتها والتصر�ف فيها. �نة للشخاص الكل �ات الحسابات البنكية الوحيدة الفتوحة من قبل القائمات� مع قائمة محي �* هوي

ة. �قات النتخابي �ة لماكن ومواقع تعليق العل �*القائمة النهائي
ة والستعراضات الواقع� �ة الحملة� بقائمة الجتماعات النتخابي �ا وطيلة مد �ة مد� دائرة� الحاسبات دوري � كما تتولى الهيئة الفرعي

 من هذا القانون. 103 و 102إعلم الهيئة الفرعية بها في الجال  وطبق الجراءات النصوص عليها بالفصلين 
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د:  119الفصل  �ة إلى سقف انتخابي يضبط بمقتضzى أمر وتحد � تخضع نفقات القائمات� النجزة� طيلة فترة الحملة النتخابي
ر أسعار �حت بها هذه القائمات، مع مراعاة قيمة مؤش �ة ترش �مين� بكل� دائرة انتخابي � قيمته بالرجوع إلى عدد الناخبين الرس

الستهلك الساري في تاريخ إصدار المر.
ة على تمويل� الحملة�  :120الفصل  � تنتفع كل� قائمة بحق استرجاع نسبة تمنحها لها الدولة بعنوان مساعدة عمومي

ر هذه النسبةب������������ : �النتخابية. وتقد
ة الحملة� للقائمة التحصلة على 50خمسين بالائة (- �فقات النجزة فعل خلل مد �  بالائة على10%) من قيمة الن

حت بها، �ة التي ترش �القل� من الصوات الصر�ح بها على مستوى الدائرة� النتخابي
ة الحملة� للقائمة التحصلة بين 35خمسة و ثلين بالائة (- �فقات النجزة فعل خلل مد �  و6%) من قيمة الن

حت بها،9،99 �ة التي ترش �% من الصوات� الصر�ح بها على مستوى الدائرة� النتخابي
ة الحملة� للقائمة التحصلة بين 20عشرين بالائة (- �فقات النجزة فعل خلل مد �  % من5،99 و 3%) من قيمة الن

حت بها، �ة التي ترش �الصوات� الصر�ح بها على مستوى الدائرة النتخابي
د � تحرم من حق السترجاع النصوص عليه بالفقرة السابقة القائمات� التي لم تودع لدى دائرة الحاسبات وفي الجل الحد

رت دائرة� الحاسبات رفض حسابها.117بالفصل  � من هذا القانون الحساب البنكي الخاص بنفقات حملتها أو التي قر
ل به كل� الداخيلةعلى كل� قائمة مترشح : 121الفصل  �ة للنتخابات� تسج �م ومختوم من قبل الهيئة الفرعي �  مسك سجل مرق

ن � والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الثبات التي يتعي
حفظها مع السجل على ذمة دائرة� الحاسبات.

ة بكل� قائمة على :122الفصل  �ة خاص �ح بأكثر من قائمة أن يمسك حسابي �  على كل� حزب سياسzي� أو ائتلف أحزاب� يترش
ة �ة الدوائر النتخابي �حة على مستوى كاف �ات القائمات� الترش �ة جامعة لكل� حسابي �ة تأليفي �ة وحسابي � مستوى كل� دائرة انتخابي

م� والختوم النصوص عليه بالفصل  �  من هذا القانون.  121تكون متطابقة مع التنصيصات الدرجة بالسجل�� الرق
ى النفقات التي : 123الفصل  �قة بالحملة� النتخابية بناء على وثائق إثبات� أصلية ذات مصداقية. وتؤد � تنجز النفقات التعل

ة500,000تساوي قيمتها أو تفوق خمسمائة دينار ( �ل في عملي �ا لدى البنك التدخ � د) بواسطة أي� وسيلة تترك أثرا حسابي
ول يمكن تجزئة هذه الصاريف لكي ل تتجاوز القيمة الذكورة.تسديد النفقة. 

دة �ة وتكون النفقات السد �ة بكل� نفقاتها الستهلكة أثناء الحملة� النتخابي �ة الخاص � وعلى القائمة أن تحتفظ بالوثائق� الصلي
د خلص كامل البلغ.   �نقدا مرفوقة بوصل يؤك

ة� في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ :124الفصل  �  تودع القائمات� لدى دائرة الحاسبات� أو لدى غرفها الجهوي
دات� الثبتة لوارد القائمة �ة بالحملة تكون مرفقة وجوبا بجميع الؤي �ة الخاص �ة حساباتها البنكي � التصريح بالنتائج� النهائي

ة �ة للنتخابات وجميع الوثائق الالي �ر� عليه من الهيئة الفرعي �د بها، وبسجل� الحسابات الصلي الؤش � ولنفقاتها النجزة والتعه
دة للتنصيصات الدرجة به. �ة الؤي �والحسابي

ة أن تودع بالضافة إلى ذلك تقرير  �ن على القائمات� النتمية إلى أحزاب سياسي � مراقب الحسابات� مع نسخة من القوائمويتعي
ة للحزب� وما يثبت الصادقة عليها في صورة قبولها من اللجنة� النصوص عليها بالفصل  �خ87 من الرسوم عدد 26الالي �  الؤر

ة. 2011 سبتمبر 24في  �ق� بتنظيم الحزاب السياسي � التعل
ة انطلقا من الوثائق النصوص عليها بالفصل  : 125الفصل  �  من هذا124تراقب� دائرة� الحاسبات تمويل� الحملة� النتخابي

ة �لة في عمليات تمويل� الحملة� وأن تطلب من السلطات الداري � القانون ولها أن تقوم بالبحاث الل�زمة لدى الجهات التدخ
ها بالبيانات� والوثائق التي تتطلبها رقابتها دون جواز معارضتها بالسر� الهي أو الصرفي.  �مد

ة أشهر من تاريخ �ة في أجل أقصاه ست �منه نتائج رقابتها� على تمويل� الحملة� النتخابي �ا تض � وتعد� على ضوء ذلك تقريرا عام
ة. �العلن عن النتائج النهائية� للنتخابات التشريعي

ينشر تقرير دائرة الحاسبات بالرائد� الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها على النترنيت.
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ة للحزاب� : 126الفصل  �رة بالقانون النظم لدائرة الحاسبات على رقابة تمويل الحملة النتخابي � تنطبق الجراءات� القر
ة ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون. � السياسية وقائمات� الترشحين للنتخابات التشريعي

ة بالنسبة إلى  �ة. وتكون وجوبي �ة وشاملة أو انتقائي �ة أو ميداني � الفائزة�  وبالتوازيقائمات� الويمكن أن تكون هذه الرقابة� مستندي
حت عنه. � مع رقابة حسابات الحزب� الذي ترش

 لنتخابات مد� دائرة� الحاسبات في أجل أقصاه ثلثون يوما من تاريخ التصريحللة يتعين على كل قائمة مترشح : 127الفصل 
ة للتظاهرات� والنشطة واللتقيات التي تم� إنجازها خلل الحملة النتخابية. �النهائي بنتائج� النتخابات بقائمة تفصيلي

يمكن لدائرة� الحاسبات : : 128الفصل 
مة لقامة �مة والتراخيص السل �ها ببيان تفصيلي حول التصاريح القد �ة ذات النظر مد � * أن تطلب من السلطات� الداري

التظاهرات والنشطة النجزة خلل الحملة� النتخابية،
ة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل� � * أن تطلب من أية جهة كانت كل� وثيقة ذات علقة بتمويل� الحملة� النتخابي

الرقابي� الوكول إلى الدائرة في هذا الطار. 
ها بالعلومات : 129الفصل  �ة العنية معارضة دائرة الحاسبات بالسر� البنكي للمتناع عن مد � ل يجوز للمؤسسات البنكي

 والوثائق اللزمة لنجاز عملها.
ة : 130الفصل  �ة على ضمان سلمة مصادر تمويل� الحملة النتخابي �نسيق مع مصالح وزارة الالي � يسهر البنك الركزي بالت

تها. �وشفافي
ة في حالة تسجيل :131الفصل  �ة تقديم تقاريرها وتحاليلها إلى دائرة الحاسبات وخاص �حاليل الالي �ة للت �ونسي �جنة�  الت �ى الل �  تتول

ة مسترابة على معنى المر عدد  �ات مالي �خ في 2004 لسنة 1865عملي �جنة2004 أوت� 11 الؤر �ق� بضبط تنظيم الل �  التعل
حته. �صوص التي نق �ة وطرق سيرها والن �ة للتحاليل الالي � التونسي

 يتعين على كل� حزب سياسzي وعلى كل� رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الثبات التي بحوزته بما : 132الفصل 
ة عشر سنوات. �فيها الوثائق البنكية لد

ه قبل انقضاء الجل الذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى �ر حل � وعلى كل� حزب سياسzي أو قائمة مترشحة يتقر
ا. �ة ترابي �ة الختص �ة لدائرة الحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهوي �الكتابة العام

ة في أجل أقصاه: 133الفصل  �ن نتائج رقابتها على تمويل� الحملة� النتخابي �  تقوم دائرة الحاسبات بإعداد تقرير عام يتضم
ة أشهر من تاريخ العلن عن النتائج النهائية للنتخابات. �ست

وينشر تقرير� دائرة الحاسبات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها على النترنيت.

ادس الباب الس-
الجرائم النتخابية

د إدراج اسم بقائمات الناخبين أو :134الفصل  �ة قدرها ألف دينار كل� من تعم �ة ثلثة أشهر وبخطي �  يعاقب بالسجن مد
ل من هذا القانون. والحاولة موجبة للعقاب. �حذفه منها في غير الصيغ النصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الو

ف عمومي أو شبهه.  �تضاعف العقوبة إذا صدرت الخالفة النصوص عليها بهذا الفصل عن موظ
د: : 135الفصل  �ة قدرها خمسة آلف دينار كل� من تعم �ة خمسة أعوام وبخطي �يعاقب بالسجن مد

إختلس أو إتلف قائمات� الناخبين.-
ة التسجيل� الرادي.- �تسخير أو استئجار أشخاص قصد تهديد الناخبين أثناء قيامهم بعملي
م. - �العتداء الادي على أعوان التسجيل أثناء قيامهم بمهام
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ة ترسيم- � اقتحام مكاتب التسجيل الرادي وإحداث الفوضzى باستعمال العنف أو التهديد به قصد تعطيل عملي
الناخبين.

ع أشخاص �ما في شكل تجم �ة قدرها عشرة آلف دينار إذا كان القتحام منظ �ع العقاب إلى عشر سنوات سجنا وخطي � ويرف
يحملون أسلحة. 

كل� محاولة لرتكاب هذه الجرائم موجبة للعقاب.
ح في أكثر من قائمة والحاولة : 136الفصل  �ة قدرها ألفا دينار كل� من ترش �ة أشهر نافذة وبخطي �ة ست � يعاقب بالسجن مد

موجبة للعقاب.
حة. �د تزكية أكثر من قائمة مترش �ة قدرها ألفا دينار كل� من تعم �ويعاقب بخطي

يعاقب بالسجن لدة ثلثة أشهر: : 137الفصل 
ف عن الحضور بالكتب دون عذر شرعي.-  �كل رئيس أو عضو مكتب اقتراع تخل

 -كل رئيس مكتب القتراع رفض فتح صندوق القتراع أمام الحاضرين� أو ممثلي القائمات أو الحزاب أو اللحظين قبل
انطلق عملية القتراع للتأكد من أنه فارغ. 

- كل من تعمد تأخير انطلق أو ايقاف عملية القتراع  في الوقت الحدد لها.
- كل من تعمد إحداث� الفوضzى والشغب داخل مكتب أو مركز القتراع.

يعاقب بالسجن لدة ثلث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل: : 138الفصل 
.ى الناخب أو أحد أقاربهzمن اعتدى على حرية القتراع بإستعمال العنف أو التهديد به أو أرش 
   .من قام بتسريب أوراق القتراع خارج مكتب القتراع
 استولى بأي وجه كان، على صندوق القتراع.  من

يعاقب بالسجن لدة خمس سنوات: : 139الفصل 
د قراءة ورقة)1 �ر أوراق التصويت أو محضر مكتب القتراع أو الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعم � كل عضو مكتب اقتراع زو

القتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
من سرق أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق القتراع أو أوراق التصويت.)2
نة به أو إبدال الوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق)3 �د كسر صندوق القتراع وإتلف الوراق والوثائق الضم � كل شخص تعم

تصويت ووثائق أخرى أو بأي أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة القتراع والنيل من سرية التصويت.
ر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الخلل بالنظام العام.)4 �كل شخص سخ
 كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو مظاهرات� على إحداث الفوضzى والضطرابات� في سير عملية القتراع أو نال من)5

ممارسة حرية القتراع.
كل شخص اقتحم باستعمال العنف مكاتب أو مراكز القتراع أو الكاتب الركزية.)6
م مباشرة أو بواسطة الغير،يوم القتراع، هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف� عامة أو)7 � كل شخص قد

 خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على المساك عن التصويت سواء
كان ذلك قبل القتراع أو أثناءه أو بعده.

يسقط حق التتبع بمضzي ثلث سنوات من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للنتخابات. : 140الفصل 
ة. : 141الفصل  �ت بقواعد الحملة� النتخابي �قف النتخابي كل� قائمة أخل �ة تساوي الس �ة مالي �يعاقب بخطي
ا كل� عون عمومي ثبتت مخالفته لقتضيات الفصل  : 142الفصل  � من هذا القانون.50يعاقب تأديبي
ة مع : 143الفصل  �عاية النتخابي �قف النتخابي كل� قائمة ثبت عدم التزامها بتحجير الد �ة تساوي ضعف الس � تعاقب بخطي

ة. �نهاية الحملة النتخابي
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مويل115في حالة مخالفة أحكام الفصل  : 144الفصل  �ة تساوي مبلغ الت �حة بخطي �  من هذا القانون تعاقب القائمة الترش
ل عليه. �الخاص غير الشروع التحص

ة تساوي 116كل� مخالف لقتضيات الفصل  : 145الفصل  �مويل� الجنبي3 من هذا القانون  يكون عرضة لخطي �  أضعاف الت
ة تتراوح من سنة إلى  �جن لد �ل عليه وللس � سنوات.5التحص

  من هذا القانون تصر�ح دائرة الحاسبات برفض الحساب.125 إلى 121في صورة مخالفة أحكام الفصول من  : 146الفصل 
قف النتخابي. �ة تصل قيمتها إلى أربعة أضعاف قيمة الس �ط خطي �وتسل

ة تساوي قيمة البلغ : 147الفصل  �ط عليها دائرة الحاسبات� خطي �قف النتخابي، تسل � في حالة تجاوز نفقات القائمة للس
الذي تم� تجاوزه. 

ة : 148الفصل  �ما ثبت لها أن� مخالفة هذه الخيرة لقواعد تمويل الحملة النتخابي �ر إلغاء نتائج القائمات كل � للهيئة أن تقر
ة للنتخابات. �هائي �تائج الن �رت بصورة حاسمة على الن �النصوص عليها بهذا القانون أث

ابع الباب الس-
ين القيمين بالخارج  ة بالتونسي- أحكام خاص-

: 149الفصــــل  ات   ������ات المثلي �ة بمق�����ر �����مه����ا ه����ذا الق����انون هيئات فرعي �ة ال����تي ينظ � تح����دث الهيئة بمناس����بة النتخاب����ات التش����ريعي
د له��ا القي�ام بجمي��ع اله��ام النص��وص عليه��ا ص��لب ه��ذا الق��انون وذل��ك فض��ل ع�ن اله��ام ��ðة، تعه �ة التونس�ي �ة والقنص��لي � الدبلوماس��ي

خ في 23السندة بمقتضzى القانون الساسzي عدد  � .2012 ديسمبر 20 الؤر
: 150الفصـــل  ع  �ة�� وتونسzي�� يبلغ�� من�� العمر�� ثمانية�� عشر�� سنة�� كاملة�� يوم�� القتراع�� ويتمت � يعد ناخبا مقيما�� بالخارج�� كل��� تونسي

ة على معنى القانون الجزائي التونسzي ول يوجد في إحدى حالت الحرمان النصوص عليها بالفصلين �ة والسياسي � بحقوقه الدني
ة بالتونسيين القيمين بالخارج. 6 و 5 � من هذا القانون، وشرط أن يطلب تسجيله بقائمات الناخبين الخاص

ة للنتخابات� بالخارج الناخبين وتضبط قائماتهم طبق الشكليات والجراءات النصوص : 151الفصل  �ل الهيئات الفرعي � تسج
مه مبدأ نفاذ القانون الوطني �ل من هذا القانون وذلك مع مراعاة ما يحت � عليها بالقسمين الثاني والثالث من الباب الو

التونسzي من مقتضيات.
: 152الفصــــل  ة ص�����لوحيتها  �ة غي�����ر النتهي�����ة م�����د � يت�����م� تس�����جيل الن�����اخبين بواس�����طة بطاق�����ات القام�����ة أو ج�����وازات الس�����فر التونس�����ي

هم في القتراع بإحدى هاتين الوسيلتين. �ويمارسون حق
ة انطلق��ا م�ن : 153الفصل  �ة بالنتخاب��ات التش��ريعي ���ة بالخ��ارج ض�بط ومراجع��ة قائم��ات الن��اخبين الخاص ���ى الهيئات� الفرعي � تت��ول

ة للن�اخبين الس��جلين إرادي�ا ف�ي انتخاب��ات الجل��س ال��وطني التأسيسzي لس�نة  ���ا أو2011القائمات� النهائي ��ا تلقائي ��ى مراجعته��ا إم �  وتت��ول
بطلب من الناخبين.

: 154الفصـــــل  ا وطيل�����ة م�����دة تس�����جيل  ������ة، دوري ������ات العني �ة بالخ�����ارج أن ترس������ل ع�����بر الس�����فارات والقنص������لي ������ عل�����ى الهيئات الفرعي
ت م���ن اح���ترام أحك���ام ه���ذا ����ى بع���د التثب � الن���اخبين، إل���ى مجل���س الهيئة أس���ماء الش���خاص ال���ذين ت���م� تس���جيل أس���مائهم ل���ديها ليت���ول
 القانون وإثر انتهاء تل��ك ال��دة، ض�بط قائم��ات الن�اخبين التونس��يين القيمي��ن بالخ�ارج، وتعتم��دها الهيئات ال��ذكورة لتحدي�د ع�دد

ن تركيزها وتوزيع الناخبين عليها. �مكاتب القتراع التعي
ة تقديم الساعدة التي تطلبها� منها الهيئة.  �ة مصالحها العني �ة وكاف �وعلى وزارة الخارجي

لع عليها :155الفصل  �ة الناخبين واللحظين العتمدين لدى الهيئة للط �اتها القائمات� على ذم �ة بمقر �  تضع الهيئات الفرعي
ويقع نشر ها على الوقع اللكتروني للهيئة. 

ل من هذا القانون على الناخبين القيمين بالخارج باستثناء الفصل : 156الفصل  �ابع� من الباب الو � تنطبق أحكام القسم الر
ض مقتضياته بما يلي: 30 �ة للنتخابات اللحقة بالركز الدبلوماسzي أمام منه الذي تعو � ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعي
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ة ويعلم به �ة التونسي �ائد الرسمي للجمهوري � مجلس الهيئة حسب آجال وطبق إجراءات يضبطها بمقتضzى قرار يتم� نشره بالر
ة � الناخبين شهرا� على القل قبل سريان� أجل العتراض عبر نشره بالوقع� اللكتروني للهيئة وتعليقه بمقرات� الهيئات� الفرعي

ة. �العني
م بنفس الدائرة�200 من هذا القانون، تكون وثيقة التزكية ممضاة من 46 استثناء للفصل  :157الفصل  �  ناخب مرس

ة للقائمة الترشحة.  �النتخابي
اني والقس��م الث��الث م��ن الب��اب الث��اني م��ن ه��ذا الق��انون عل��ى الترش��حين  :158الفصــل  ���ل والقس��م الث � تنطب��ق أحك��ام القس��م الو

ابع� من هذا الب��اب باس�تثناء الفق��رة الول�ى م�ن الفص�ل القيمين بالخارج �ض عب�ارة الحكم�ة56 وكذلك القسم الر �  من�ه ال��ذي تع��و
ة تونس  �ا" الواردة به بعبارة "الحكمة البتدائي �ة ترابي �ة الختص �" .1البتدائي

ة : 159الفصل  �ادس من هذا القانون على النتخابات التشريعي �ابع والباب الخامس والباب الس � تنطبق أحكام الباب الر
مة بدائرة� التونسيين القيمين بالخارج  �مه مبدأ نفاذ القانون الوطني التونسzي منالنظ � وذلك مع ضرورة مراعاة ما يحت

مقتضيات.
ولة. : 160الفصل  �ذ كقانون من قوانين الد �ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينف

.2014تونس في ......... 
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