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 مشروع قانون أساسي

 القوانينمشاريع مراقبة دستورية ليتعلق بإحداث هيئة وقتية 

 )مقترح مقدّم من قبل الحكومة(

 األّول العنوان

 أحكام عامة

 الفصل األّول:
ُحدثُت ُ ُالقانون ُهذا ُبمقتضى ُوقتية ُهيئة ُمستقلة ُدستورية ُتختصُبمراقبة القوانينُمشاريع

ُ ُ"الهيئة ُتسّمى ُالوقتية ُدستورية ُلمراقبة ُمشاريع ُيشالقوانين" ُإليهـــو ُيليُــار ُما ُفي ا

ُبـ:"الهيئةُ".ُُ

عقدُجلساتهاُأنُتُاالستثنائيةُالظروففيُوُضواحيهاُوُلهاُُبتونسُالعاصمةمقرُالهيئةُيكونُ

 .بأيُمكانُآخرُمنُترابُالجمهورية

 :2الفصل 
مشاريعُالقوانينُبناءُعلىُطلبُمنُرئيسُالجمهوريةُأوُرئيسُُمراقبةُدستوريةتتولّىُالهيئةُ

ُأوُ ُعلىُاألقلُثالثينالحكومة الوطنيُالتأسيسيُأوُمجلسُنوابُالشعبُمنُالمجلسُُنائبا

ُ.حسبُالحالة

 الثانيالعنوان 

 الهيئة و تنظيمها تركيبفي 

 :3 الفصل
ُمنُالدستورُمن:418ُمنُالفصل7ُُتترّكبُالهيئةُطبقاُألحكامُالفقرةُعددُ

 الرئيسُاألّولُلمحكمةُالتعقيبُرئيسا. -

 الرئيسُاألّولُللمحكمةُاإلداريةُعضوا. -

 الرئيسُاألّولُلدائرةُالمحاسباتُعضوا. -

ُوُبالتساويُبينهمُكلُمنُ - ُتباعا ثالثةُأعضاءُمنُذويُاالختصاصُالقانونيُيعيّنهم

 ومة.ُرئيسُالمجلسُالوطنيُالتأسيسيُوُرئيسُالجمهوريةُوُرئيسُالحك

ُعنُ ُخبرتهم ُتقّل ُال ُأن ُاالختصاصُالقانوني ُذوي ُمن ُالمعينين ُاألعضاء ُفي ُيشترط و

ُنُسنةُوُأنُتتوفرُفيهمُشروطُالنزاهةُوُاالستقالليةُوُالحياد.ُُيعشر

 :4الفصل 
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منُتاريخُنشرُهذاُُأسبوعيتمُتعيينُاألعضاءُمنُذويُاالختصاصُالقانونيُفيُأجلُأقصاهُ

ُالقانونُبالرائدُالرسميُللجمهوريةُالتونسية.

 :5الفصل 
يؤديُاألعضاءُالمعينونُأمامُرئيسُالجمهوريةُقبلُمباشرتهمُلمهامهمُاليمينُالتالية:ُ"أقسمُ

باهللُالعظيمُأنُأقومُبمهاميُبكلُتفانُوُإخالصُوُأمانةُوُأنُأؤديُواجباتيُبكلُحيادُفيُ

الدستور,ُوُأنُألتزمُبعدمُإفشاءُسرُالمفاوضةُوُالتصويتُوُأنُالُأتّخذُأيُنطاقُاحترامُ

ُلمراقبةُ ُالوقتية ُفيُاختصاصاتُالهيئة ُتدخل ُفيُأيُمسألة ُالمشورة ُأقدّم ُأو موقفُعلني

ُدستوريةُمشاريعُالقوانين".

 :6 الفصل
ُأعضائها ُو ُالهيئة ُرئيس ُعلى ُإثرُُيتعيّن ُو ُلمهامهم ُمباشرتهم ُعند ُبمكاسبهم التصريح

ُبالقانونُعددُ 41ُالمؤرخُفي4887ُُلسنة47ُُانقضائهاُطبقاُلإلجراءاتُالمنصوصُعليها

المتعلقُبالتصريحُعلىُالشرفُبمكاسبُأعضاءُالحكومةُوُبعضُاألصناف4887ُُأفريلُ

ُمنُاألعوانُالعموميين.ُُ

 :7الفصل 
نينُالجمعُبينُعضويةُالهيئةُوُمباشرةُأيُوظائفُأوُمهامُيحّجرُعلىُأعضاءُالهيئةُالمعي

ُأخرى.

ُ ُالمعينونُأعضاء ُالعموميون ُاألعوان ُالموظفونُأو منُذويُاالختصاصُالقانونيُيوضع

ُفيُحالةُعدمُمباشرةُخاّصة.ُبالهيئةُمدةُعضويتهمُ

 

 :8الفصل 
ُرئيسُعلىُ ُالهيئة ُأعضائها ُأوُُأنُيمتنعواو ُينالُمنُاستقالليتهم ُأن ُمنُشأنه عنُكلُما

ُ.المهامُالموكولةُإليهمحيادهمُوُمنُكرامةُ

ُوُيحّجرُعليهمُمدّةُعضويتهمُخاصة:

االستشاراتُفيُالمسائلُالتيُسبقُُتقديماتخاذُأيُموقفُعلنيُأوُاإلدالءُبأيُرأيُأوُ -

 للهيئةُأنُنظرتُفيهاُأوُيحتملُأنُتنظرُفيها.

ُوثيقةُخارجةُعنُإطارُنشاطهمُفيها.ُُبالهيئةُفيُأيُّوضعُصفتهمُكأعضاءُ -

 :9 الفصل

ُيتعيّنُعلىُرئيسُالهيئةُوُأعضائهاُااللتزامُبحضورُجلساتُالهيئة.
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ُ ُالعضو ُيعتبرُمتخليا ُو عيّن ُالم  ُدون ُعنُحضورُثالثُجلساتُمتتالية موجبُالذيُيتغيّب

ُ.قانوني

 :01 الفصل
ُ ُاالقتضاء ُعند ُالهيئة ُتصرح ُفي ُالعضوية ُشروط ُبانتفاء ُاألعضاء ُأحد رقهُخفيُصورة

ُإحدىُالواجباتُالمحمولةُعليهُبمقتضىُأحكامُهذاُالقانون.

بمقتضىُقرارُمعللُصادرُعنُرئيسهاُوُيتمُُالخرقبالنظرُفيُوُفيُهذهُالحالةُتتعّهدُالهيئةُ

ُوما.إعالمُالعضوُالمعنيُبهُوُدعوتهُإلىُتقديمُجوابهُفيُأجلُأدناهُخمسةُعشرُي

ُانقضاءُاألجلُ ُالجوابُأو ُمنُتاريخُتقديم ُخمسةُعشرُيوما ُفيُأجلُأقصاه ُالهيئة ُتلتئم و

ماعُصدرُقرارهاُبأغلبيةُاألعضاءُبعدُسالمحددُلذلك,ُبحضورُاألعضاءُالخمسةُالباقينُوُت

ُالعضوُالمعنيُأوُمنُينوبه.

يمكنُللعضوُالمعنيُالمشاركةُفيُأعمالُالهيئةُمنُتاريخُإعالمهُبقرارُرئيسُالهيئةُإلىُُال

ُحينُصدورُقرارُالهيئةُفيُشأنه.

 :00الفصل 
ُأوُفيُحالةُشغورُفيُمنصبُأحدُاألعضاءُ المعينينُمنُذويُاالختصاصُالقانونيُلوفاة

ُالقانون,41ُُاستقالةُأوُعجزُأوُتخّلُأوُانتفاءُشروطُالعضويةُطبقُأحكامُالفصلُ منُهذا

تلتئمُالهيئةُلمعاينةُالشغورُوُيتمُإعالمُرئيسُالجمهوريةُوُرئيسُالمجلسُالوطنيُالتأسيسيُ

ُمةُبذلك.ُوُرئيسُالحكوحسبُالحالةُوُرئيسُمجلسُنوابُالشعبُأ

ُُُوُيتّمُسدُالشغورُطبقُالشروطُوُاإلجراءاتُالمعتمدةُفيُالتعيين.

ُ:02 الفصل
,ُالُيمكنُتتبّعُعضوُبالهيئةُأوُإيقافهُأوُبالصفةالهيئةُأعضاءُمعُمراعاةُاألحكامُالخاصةُب

ُمحاكمتهُمنُأجلُأعمالُيقومُبهاُأثناءُأوُبمناسبةُأدائهُلمهامه.

جنايةُالُيمكنُتتبّعهُإالُبإحالةُمنُقبلُالوكيلُالعامُلدىُمحكمةُوُفيُحالةُارتكابهُجنحةُأوُ

ُأحدُ ُبواسطة ُأو ُبنفسه ُبحثه ُيتولّى ُالذي ُالتحقيق ُقاضي ُعلى ُترابيا ُالمختصة االستئناف

ُزمالئه.

 :03الفصل 
ُيسهرُعلىُسيرُأعمالهاُوُالحفاظُعلىُوثائقها.ُُيتولىُرئيسُالهيئةُتسييرُشؤونهاُوُ

 :04الفصل 
ُعامُيتولىُخاصةُالمهامُالتالية:ُالكتابةُالعامةُللهيئةُكاتبُبُي كلّف
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 مساعدةُرئيسُالهيئةُفيُتسييرُالشؤونُاإلداريةُللهيئة. -

ُترسيم - ُو ُالدفاتر ُبمسك ُيتعلق ُما ُفي ُخاصة ُالهيئة ُكتابة ُعلى الطعونُُُُُُُُُاإلشراف

ُوُتضمينُالمراسالتُوُمتابعةُنشرُقراراتُالهيئةُبالتنسيقُمعُالهياكلُالمختصة.

 :05 الفصل
ُاالستعانةيمكنُ ُبُللهيئة ُاالقتضاء ُبأعمالُتندرجُضمنُُخبراءعند ُللقيام عنُطريقُالتعاقد

ُالدولة ُألعوان ُالعام ُالنظام ُألحكام ُالمتعاقدون ُالخبراء ُيخضع ُو ُالهيئة ُُُُُُُُُُُُُُاختصاص

ُوُالجماعاتُالمحليةُوُالمؤسساتُالعموميةُذاتُالصبغةُاإلداريةُوُيضبطُتأجيرهمُبأمر.

 : 06الفصل 
ُُ.تضبطُبأمروُمنحاُأأجوراُُحسبُالحالةيتقاضىُرئيسُالهيئةُوُأعضاؤهاُ

ُ:07الفصل 
ُ.ُالجمهوريةالهيئةُعلىُميزانيةُرئاسةُتسييرُتحملُمصاريفُ

 الثالث العنوان

 آجال الطعن بعدم الدستورية و إجراءاتهفي 

 :08الفصل 
دستوريةُمشاريعُالقوانينُفيُأجلُسبعةُأيامُمنُتاريخُمصادقةُالمجلسُُبعدميرفعُالطعنُ

أوُمنُتاريخُُالوطنيُالتأسيسيُأوُمجلسُنوابُالشعبُحسبُالحالةُعلىُمشروعُالقانون,

ُمصادقتهُعلىُمشروعُقانونُفيُصيغةُمعدلةُبعدُأنُتّمُردّهُمنُقبلُرئيسُالجمهورية.ُُُُُ

ُبيانالطعنُُيتضّمن ستنندُإليهاأوجهُخرقُالدستورُوُاألُوجوبا وُيكونُُحكامُالدستوريةُالم 

ُ.ُُمرفقاُبنسخةُمنُمشروعُالقانونُفيُصيغتهُالمصادقُعليها

ُصفةُالطالبُأوُالطالبينُوُإمضاءاتهم.ُوُيجبُأنُيتضّمنُالمطلب

أكثرُيتضّمنُالمطلبُوجوباُاسمُكلُواحدُاُأوُوُفيُصورةُرفعُالطعنُمنُقبلُثالثينُنائب

ُمنهمُوُلقبهُوُاسمُوُلقبُمنُيمثلهمُأمامُالهيئة.

 :09الفصل 
ُمطلبُالطعنُوُمؤيداتهُ ُُُي ودعُملفُالطعنُلدىُكتابةُالهيئةُمقابلُوصلُوُيتضمنُوجوبا

ُكشفُفيُمحتوياتُالملف.ُُو

ُبالسلطةُ ُالمكلف ُالمجلس ُرئيس ُو ُالجمهورية ُرئيس ُإعالم ُفورا ُالهيئة ُرئيس ُيتولى و

وُتوجيهُنسخةُمنُالملفُبالطعنُبعدمُالدستوريةُالتشريعيةُوُرئيسُالحكومةُحسبُالحالةُ

ُأعضاءُالمجلسُبذلك.فوراُالمجلسُالمكلفُبالسلطةُالتشريعيةُُرئيسُمعلُ ي ُوُُإليهم.
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ُ:21الفصل 
ُطلبُ ُرئيسُالحكومة ُأو ُالتشريعية ُرئيسُالمجلسُالمكلفُبالسلطة ُأو لرئيسُالجمهورية

لهيئةُفيُهذهُالحالةُالبتُفيُعلىُا,ُوُمعلالُوُيكونُالطلبُاستعجالُالنظرُمنُقبلُالهيئة

ُ.بهُوُتعلمُالطرفُالمعنيُبقرارهاُمعُالتعليلطلبُفيُأجلُيومينُمنُتاريخُتوصلهاُال

ُ:20 الفصل
يعيّنُرئيسُالهيئةُمنُبينُأعضائهاُمقرراُيتولىُإعدادُتقريرُكتابيُحولُالمسائلُالقانونيةُُ

ُالمطروحةُوُمشروعُقرار.

ُ:22فصل ال
ُالهيئةأعضاءُاءُمنُأكبرُاألعضاءُسناُمنُبينُاالقتضُتجتمعُالهيئةُبدعوةُمنُرئيسهاُوُعند

ُ.بالصفة

ُعمليةُالتصويتُعندُاالقتضاء.ُيسيّرُالرئيسُالجلسةُوُيحفظُنظامهاُوُيسهرُعلى

 :23الفصل 
ُالثانيةُمنُالفصلُ ُالفقرة ُأحكام ُالقانونُوُالفصل62ُُمعُمراعاة منُالدستور,22ُُمنُهذا

ُ ُالفصل ُفي ُإليهما ُالمشار ُالقرار ُمشروع ُو ُالتقرير ُعلىُضوء ُالهيئة ُهذا64ُُتتداول من

ُفيُأجلُشهرُمنُتاريخُإيداعُطلبُ ُالمطلقةُألعضائها ُباألغلبية ُت صدرُقرارها القانونُو

ُالطعنُلدىُمصالحها.

ُُ ُفيُاألجلُالمذكورُلمدة ُالتمديد ُاالقتضاء ُأنُتقررُعند ُللهيئة ُيتّمُُخمسةُعشرو ُو يوما.

ُإعالمُاألطرافُبالتمديد.

ُيوما.ُعشرينإلىُُالبتُُّآجالُت قلّصُ,ظراستعجالُالنلطلبُُصورةُاالستجابةغيرُأنهُفيُ

 :24الفصل 
علىُأنُاألحكامُموضوعُالطعنُدستوريةُفيُصورةُقبولُالطعنُشكال,ُينصُقرارُالهيئةُ

ُ ُالسلط ُلجميع ُملزما ُو ُمعلال ُالقرار ُيكون ُو ُدستورية ُغير ُالرسميُيُوأو ُبالرائد نشر

ُللجمهوريةُالتونسية.

 :25الفصل 
ُبهذهُالسريةُأثناءُمباشرتهمُلمهامهمُُ ُالتقيّد أعمالُالهيئةُوُمداوالتهاُسريةُوُعلىُأعضائها

ُوُبعدُانتهائهمُمنها.

 :26الفصل 
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ُبقرارُالهيئةُمشروعُالقانونُغيرُالدستوريُإلىُرئيسُالجمهوريةُُحالي ُ الذيُيحيلهُمرفقا

ُإلىُالمجلسُالوطنيُالتأسيسيُأوُمجلسُنوابُالشعبُحسبُ ُللتداوفورا لُفيهُمنُالحالة,

 ُجديدُطبقاُلقرارُالهيئةُوُيعلمُرئيسُالحكومةُبذلك.
أيام41ُُوُعلىُرئيسُالجمهوريةُقبلُختمهُإرجاعهُإلىُالهيئةُللنظرُفيُدستوريتهُفيُأجلُ

ُمنُتاريخُإيداعهُلدىُمصالحها.

 
 :27الفصل 
ُُيترتب ُحين ُإلى ُالنشر ُو ُالختم ُأجل ُانقطاع ُالدستورية ُبعدم ُالطعن ُرئيسُعن توصل

ُُالجمهوريةُبقرارُالهيئةُبدستوريةُمشروعُالقانون.

 الرابع العنوان

 ختاميةانتقالية و أحكام 

ُ:28الفصل 
ُ.ئةُعندُإرساءُالمحكمةُالدستوريةتنتهيُمهامُالهي

وُالملفاتُالتيُلمُيتّمُالبّتُفيهاُبعد ُإلىُرئيسُالمحكمةُالدستوريةُفورُُهاأرشيفُالهيئةُتحيلُ

نحلّةُبموجبُالقانون.ُمباشرتهاُلمهامها ُوُتعتبرُالهيئةُمنُذلكُالتاريخُم 

إلىُرئيسُالجمهوريةُوُرئيسُمجلسُنوابُحولُأعمالهاُيرفعُرئيسُالهيئةُتقريراُختامياُ

ُالرسميُللجمهوريةُالتونسية.وُينشرُبالرائدُُالشعبُوُرئيسُالحكومة

 :29الفصل 
ُيجريُالعملُبأحكامُهذاُالقانونُفورُنشرهُبالرائدُالرسميُللجمهوريةُالتونسية.


