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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اب الشعب التونسي ،أعضاءَ اجمللس الوطين التأسيسي ،
حنن نو َ

اعتزازا بنضاالت شعبنا من أجل نيل االستقالل وبناء الدولة مثّ التخلّص من االستبداد حتقيقا إلرادتو
مر
احلرة ،واستجابة ألىداف ثورة احلرية والكرامة  ،ووفاءً لدماء شهدائنا األبرار ولتضحيات التونسيني على ّ
ّ
األجيال ،وقطعا مع الظلم والفساد واحليف،
وتأسيسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده ادلتّسمة بالتفتّح واالعتدال ،وعلى القيم اإلنسانية السامية
ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية مبا ينسجم مع اخلصوصيات الثقافية للشعب التونسي ،واستلهاما من خمزوننا
مقومات ىويتنا العربية
احلضاري على تعاقب أحقاب تارخينا ومن حركاتنا اإلصالحية ادلستنرية ادلستندة إىل ّ
متسكا مبا ح ّققو شعبنا من ادلكاسب الوطنية ،
اإلسالمية وإىل الكسب احلضاري اإلنساين ،و ّ

وتأسيسا لنظام مجهوري دميقراطي تشاركي ،تكون فيو الدولة مدنيةً تقوم على القانون وادلؤسسات
السيادة فيها للشعب عرب التداول السلمي على احلكم واالنتخابات احلرة وعلى مبدإ الفصل بني السلط والتوازن
أساس التنافس السياسي،
بينها ،ويكون فيو ُّ
حق التنظّ ِم القائ ِم على التعددية ُ
احلكم الرشيد ىي َ
وحياد اإلدارة و ُ

وتضمن فيو الدولة احرتام احلريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء والعدل وادلساواة يف احلقوق والواجبات بني
كل الفئات واجلهات،
مجيع ادلواطنني وادلواطنات وبني ّ
لألمة العربية واإلسالمية
مكرما ،وتوثيقا النتمائنا الثقايف واحلضاري ّ
وبناء على منزلة اإلنسان كائنا ّ
األخوة والتكافل والعدالة االجتماعية ،وعمال على إقامة الوحدة
انطالقا من الوحدة الوطنية القائمة على ادلواطنة و ّ

ادلغاربية خطوةً حنو حتقيق الوحدة العربية وحنو التكامل مع الشعوب اإلسالمية والشعوب اإلفريقية والتعاون مع
وحلق الشعوب يف تقرير مصريىا وحلركات التحرر العادلة ويف
كل مكان ّ
شعوب العامل ،وانتصارا للمظلومني يف ّ
لكل أشكال التمييز والعنصرية ادلعادية لإلنسانية وعلى رأسها
مقدمتها حركة ّ
التحرر الفلسطيين ،ومناىضة ّ
الصهيونية.

ووعيا بأمهية احلفاظ على البيئة سليمةً مبا يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية احلياة اآلمنة
لألجيال القادمة ،وحتقيقا إلرادة الشعب يف أن يكون صانعا لتارخيو مؤمنا بالعلم والعمل واإلبداع قيما إنسانية
سامية ساعيا إىل الريادة متطلعا إىل اإلضافة احلضارية ،وذلك على أساس استقالل القرار الوطين والسلم العادلية
والتضامن اإلنساين.
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهلل ىذا الدستور .
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الفصل :1

الباب األول :المبادئ العامة

حرة ،مستقمّة ،ذات سيادة ،اإلسالـ دينيا ،كالعربية لغتيا ،كالجميكرية نظاميا.
تكنس دكلة ّ
الفصل :2
تكنس دكلة مدنية تقكـ عمى المكاطنة كإرادة الشعب كعمكية القانكف.
الفصل:3
الشعب ىك صاحب السيادة كمصدر السمطات ،يمارسيا عبر ممثميو المنتخبيف انتخابا حرا،
كعبر االستفتاء.
الفصل :4
عمـ الجميكرية التكنسية أحمر ،تتكسطو دائرة بيضاء بيا نجـ ذك خمسة أشعة يحيط بو
ىالؿ أحمر حسبما يضبطو القانكف .
النشيد الرسمي لمجميكرية التكنسية ىك "حماة الحمى" كيضبط بقانكف .
شعار الجميكرية التكنسية ىك :حرية ،كرامة ،عدالة ،نظاـ .
الفصل :5
الدكلة راعية لمديف ،كافمة لحرية المعتقد كممارسة الشعائر الدينية ،حامية لممقدسات ،ضامنة
لحياد دكر العبادة عف التكظيؼ الحزبي.
الفصل :6
المكاطنكف كالمكاطنات متساككف في الحقكؽ كالكاجبات ،كىـ سكاء أماـ القانكف مف غير
تمييز.
الفصل :7
العامة ،كتكفّر ليـ أسباب العيش الكريـ.
تضمف الدكلة لممكاطنيف الحقكؽ كالحريات الفردية ك ّ
الفصل :8
تسعى الدكلة إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية كالتنمية المستدامة كالتكازف بيف الجيات
كاالستغالؿ الرشيد لمثركات الكطنية.
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الفصل :9
تمتزـ الدكلة بإرساء الالمركزية كنشرىا عمى كامؿ التراب الكطني بما يدعـ فرص التنمية
كيرفع مستكل جكدة الحياة لجميع المكاطنيف دكف المساس بكحدة الدكلة.
الفصل :10
عمى الدكلة رعاية كياف األسرة كالحفاظ عمى تماسكيا.
الفصل :11
المرأة كالرجؿ شريكاف في بناء المجتمع كالدكلة.
الفصل :12
الشباب قكة فاعمة في بناء الكطف.
تعمؿ الدكلة عمى تكسيع مساىمة الشباب في التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
كالسياسية كتعميميا ،كتحرص عمى تكفير الظركؼ الكفيمة بتفعيؿ طاقاتو كتحممو المسؤكلية.
الفصل :13
اإلدارة العمكمية في خدمة المكاطف كالصالح العاـ ،تُنظّـ كتعمؿ كفؽ مبدأم الحياد

كالمساكاة ،ككفؽ قكاعد الشفافية كالنزاىة كالنجاعة.
الفصل :14

تضمف الدكلة حياد المؤسسات التربكية عف التكظيؼ الحزبي.
الفصل :15
الدكلة ىي التي تنشئ القكات المسمحة كقكات األمف الكطني كأم قكات أخرل بمقتضى
القانكف كلخدمة الصالح العاـ .كال يجكز ؿ غير الدكلة إنشاء قكات أك تشكيالت عسكرية أك
شبو عسكرية.
الفصل :16
الجيش الكطني قكة عسكرية مسمحة تقكـ عمى االنضباط مؤلفة كمنظمة ىيكميا طبؽ القانكف
كىك ممزـ بالحياد السياسي كيضطمع بكاجب الدفاع عف الكطف كاستقاللو ككحدة ترابو .كيدعـ
الجيش الكطني السمطات المدنية كفؽ ما يضبطو القانكف.
الفصل :17
قكات األمف الكطني مكمفة بحفظ النظاـ العاـ كاألمف كحماية األفراد كالمؤسسات كالممتمكات،
التاـ.
إكانفاذ القانكف ،كتتميف الحريات المنصكص عمييا في الدستكر في إطار الحياد ّ
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الفصل :18
عمى المكاطنيف االمتثاؿ لمقانكف كالحفاظ عمى كحدة الكطف ،كالدفاع عف حرمتو.
الخدمة الكطنية كجكبية حسب الصيغ كالشركط التي يضبطيا القانكف .
الفصل :19
أداء الضريبة كتحمؿ التكاليؼ العامة كاجب كفؽ نظاـ عادؿ كمنصؼ.
تضع الدكلة اآلليات الكفيمة بضماف استخالص الضريبة كالتكاليؼ العامة كحسف التصرؼ
التيرب الجبائي.
في الماؿ العمكمي كمقاكمة الفساد ك ّ
الفصل :20
يترتب عف تكلي مياـ محددة بقانكف ضركرة التصريح بالمكاسب في بداية تكلي الميمة كفي
نيايتيا ،كيمكف أف يطاؿ كاجب التصريح بعض أقارب متكلي الميمة.
الفصل :21
المعاىدات الدكلية المكافؽ عمييا مف قبؿ مجمس نكاب الشعب ثـ المصادؽ عمييا أعمى
درجة مف القكانيف كأدنى درجة مف الدستكر.

الفصل :22

الباب الثاني :الحقوق والحريات

الحؽ في الحياة مقدس ،ال يجكز المساس بو إال في حاالت يضبطيا القانكف.
الفصل :23
تحمي الدكلة كرامة الذات البشرية كحرمة الجسد كتمنع كؿ أشكاؿ التعذيب المعنكم كالمادم.
ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادـ.
الفصل :24
تحمي الدكلة حرمة المسكف

كالحياة الخاصة كسرية المراسالت كاالتصاالت كالمعطيات

الشخصية.
لكؿ مكاطف الحرية في اختيار مقر اإلقامة كفي التنقؿ داخؿ البالد كلو الحؽ في مغادرتيا.
ال يمكف المساس بىذه الحقكؽ كالحريات إال في حاالت يضبطيا القانكف كبقرار قضائي إال
في حالة التمبس.
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الفصل :25
يحجر سحب الجنسية مف أم مكاطف أك تغريبو أك منعو مف العكدة إلى البالد.
الفصل :26
المتيـ برمء إلى أف تثبت إدانتو في محاكمة عادلة لو فييا جميع ضمانات الدفاع في أطكار
التتبع كالمحاكمة.
الفصل :27
العقكبة شخصية كال تككف إال بمقتضى نص قانكني سابؽ الكضع عدا حالة النص األرفؽ
بالمتيـ.
الفصل :28
ال يمكف إيقاؼ شخص أك االحتفاظ بو إال في حالة التمبس أك بإذف قضائي كيعمـ فك ار
بحقكقو كبالتيمة المنسكبة إليو كلو حؽ تكميؼ محاـ .كتحدد مدة اإليقاؼ كاالحتفاظ بقانكف.
الفصل :29
لكؿ سجيف الحؽ في معاممة إنسانية تحفظ كرامتو.
تراعي الدكلة في تنفيذ العقكب ات السالبة لمحرية مصمحة األسرة كتعمؿ عمى إعادة تتىيؿ
السجيف إكادماجو في المجتمع.
الفصل :30
حرية تككيف األحزاب كالنقابات كالجمعيات مضمكنة.
يضبط القانكف اإلجراءات لتككيف األحزاب كالنقابات كالجمعيات عمى أف ال يناؿ مف جكىر
ىذه الحرية.
تمتزـ األحزاب كالنقابات كالجمعيات في أنظمتيا األساسية كفي أنشطتيا بتحكاـ الدستكر
كبالشفافية المالية كنبذ العنؼ.
الفصل :31
الحؽ في االجتماع كالتظاىر السممي مضمكف كيمارس طبؽ ما يقره القانكف مف ضكابط
إجرائية ال تمس مف جكىر ىذا الحؽ.
الفصل :32
العمؿ حؽ لكؿ مكاطف كتتخذ اؿدكلة التدابير الضركرية لضمانو في ظركؼ الئقة كعادلة.
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الفصل :33
الحؽ النقابي مضمكف.
حؽ اإلضراب مضمكف ،كيضبط القانكف شركط ضماف سالمة المعدات كالتجييزات
كاستم اررية المرافؽ الضركرية لتمبية الحاجيات الماسة لممكاطنيف زمف اإلضراب.
الفصل :34
الحؽ في النفاذ إلى المعمكمة مضمكف في حدكد عدـ المساس باألمف الكطني أك المصمحة
العامة أك المعطيات الشخصية لمغير.
الفصل :35
التعميـ إجبارم إلى سف ست عشرة سنة عمى األقؿ.
تضمف الدكلة الحؽ في التعميـ العمكمي المجاني في كامؿ مراحمو

كتسعى إلى تكفير

اإلمكانيات الضركرية لتحقيؽ جكدة التعميـ كالتربية كالتككيف كترسيخ المغة العربية كدعميا.
الفصل :36
الحريات األكاديمية كحرية البحث العممي مضمكنة.
تسعى الدكلة إلى تكفير اإلمكانيات الالزمة لتطكير البحث العممي كالتكنكلكجي.
الفصل :37
الصحة حؽ لكؿ إنساف .كتكفؿ الدكلة الكقاية كالرعاية الصحية كتكفر اإلمكانيات الضركرية
لضماف جكدة الخدمات الصحية.
تضمف الدكلة العالج المجاني لفاقدم السند كلذكم الدخؿ المحدكد.

ك تضمف اؿحؽ في

التغطية االجتماعية طبؽ ما ينظمو القانكف.
الفصل :38
الحؽ في بيئة سميمة كمتكازنة مضمكف.
الفصل :39
الحؽ في الماء مضمكف.
الفصل :40
حرية الرأم كالفكر كالتعبير كاإلعالـ كالنشر مضمكنة.
ال يمكف الحد مف حرية التعبير كاإلعالـ كالنشر إال بمكجب قانكف يحمي حقكؽ الغير
كسمعتيـ كأمنيـ كصحتيـ.
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ال يمكف ممارسة رقابة مسبقة عمى ىذه الحريات.
الفصل :41
الحؽ في الثقافة مضمكف.
حرية االبداع مضمكنة كتشجع الدكلة اإلبداع الثقافي كتدعـ الثقافة الكطنية.
تحمي الدكلة المكركث الثقافي كتضمف حؽ األجياؿ القادمة فيو.
الفصل :42
تضمف الدكلة حماية حقكؽ المرأة كتدعـ مكاسبيا.
تضمف الدكلة تكافؤ الفرص بيف المرأة كالرجؿ في تحمؿ مختمؼ المسؤكليات.
تضمف الدكلة القضاء عمى كؿ أشكاؿ العنؼ ضد المرأة.
الفصل :43
الحؽ في الممكية كمنيا الممكية الفكرية مضمكف طبؽ القانكف.
الفصل :44
تحمي الدكلة ذكم اإلعاقة مف كؿ تمييز.
لكؿ مكاطف ذم إعاقة الحؽ في االنتفاع حسب طبيعة إعاقتو بكؿ التدابير التي تمكنو مف
االندماج الكامؿ في المجتمع كعمى الدكلة اتخاذ جميع اإلجراءات الضركرية لتحقيؽ ذلؾ.
الفصل :45
حؽ الطفؿ عمى أبكيو كعمى الدكلة ضماف الكرامة كالرعاية كالتربية كالتعميـ كالصحة.
عمى الدكلة تكفير الحماية القانكنية كاالجتماعية كالمادية كالمعنكية لجميع األطفاؿ

مف غير

تمييز.
الفصل :46
تسعى الدكلة إلى تكفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية كتكفير كسائؿ
الترفيو.
الفصل :47
حؽكؽ االنتخاب كاالقتراع كالترشح مضمكفة طبؽ ما يقره القانكف.
الفصل :48
حؽ المجكء السياسي مضمكف طبؽ ما يقره القانكف ،كيحجر تسميـ الالجئيف السياسييف.
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الفصل :49

الباب الثالث :السلطة التشريعية

يمارس الشعب السمطة التشريعية عبر ممثميو بمجمس نكاب الشعب أك عف طريؽ االستفتاء.
الفصل :50
مقر مجمس نكاب الشعب تكنس العاصمة كضكاحييا كلو في الظركؼ االستثنائية أف يعقد
ّ
جمساتو بتم مكاف آخر مف تراب الجميكرية.
الفصل :51
يتمتع مجمس نكاب الشعب باالستقاللية اإلدارية كالمالية في إطار ميزانية الدكلة.
يضبط مجمس نكاب الشعب نظامو الداخمي كيصادؽ عميو باألغمبية المطمقة ألعضائو.
تضع الدكلة عمى ذمة المجمس المكارد البشرية كالمادية الالزمة لحسف أداء النائب لميامو.
الفصل :52
الترشح لعضكية مجمس نكاب الشعب حؽ لكؿ ناخب تكنسي الجنسية منذ عشر سنكات عمى
األقؿ بمغ مف العمر ثالثا كعشريف سنة كاممة يكـ تقديـ ترشحو شرط أف ال يككف مشمكال
بتم صكرة مف صكر الحرماف التي يضبطيا القانكف.
الفصل :53
يعد ناخبا كؿ مكاطف تكنسي الجنسية بمغ مف العمر ثماني عشرة سنة كاممة

كفؽ الشركط

التي يحددىا القانكف االنتخابي.
الفصل :54
ينتخب أعضاء مجمس نكاب الشعب انتخابا عاما ح ار مباش ار سريا كفؽ القانكف االنتخابي.
الفصل :55
ينتخب مجمس نكاب الشعب لمدة خمس سنكات خالؿ الستيف يكما األخيرة مف المدة
النيابية.
إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أك خطر داىـ فإف مدة المجمس تمدد بقانكف.
الفصل :56
يؤدم كؿ عضك بمجمس نكاب الشعب حاؿ مباشرة ميامو اليميف التالية" :أقسـ باهلل العظيـ
أف أعمؿ بإخالص في خدمة الكطف كأف ألتزـ بتحكاـ الدستكر كبالكالء التاـ لتكنس".
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الفصل :57
مككف أساسي في مجمس نكاب الشعب ليا حقكقيا التي تمكنيا مف النيكض
المعارضة ّ
بمياميا في العمؿ النيابي ك تضمف ليا خاصة تمثيمية مالئمة في ىياكؿ كأنشطة المجمس
الداخمية كالخارجية كليا كاجباتيا لممساىمة النشطة كالبناءة في العمؿ النيابي .
الفصل :58
ال يمكف إجراء أم تتبع قضائي مدني أك جزائي ضد عضك بمجمس نكاب الشعب أك إيقافو
أك محاكمتو ألجؿ آراء أك اقتراحات يبدييا أك أعماؿ يقكـ بيا أثناء أدائو لميامو النيابية.
الفصل :59
إذا اعتصـ النائب بالحصانة الجزائية كتابة ،فإنو ال يمكف تتبعو أك إيقافو طيمة نيابتو في
تيمة جزائية ما لـ ترفع عنو الحصانة.
أما في حالة التمبس بالجريمة فإنو يمكف إيقافو كيعمـ المجمس حاال عمى أف ينتيي اإليقاؼ
إذا طمب مكتب المجمس ذلؾ.
الفصل :60
تمارس المبادرة التشريعية مف قبؿ عشرة نكاب عمى األقؿ أك رئيس الجميكرية أك الحككمة .
كتختص الحككمة بتقديـ مشاريع قكانيف المصادقة عمى المعاىدات كمشركع قانكف المالية.
كلمشاريع السمطة التنفيذية أكلكية النظر.
الفصل :61
مقترحات القكانيف أك مقترحات التعديؿ المقدمة مف قبؿ النكاب ال تككف مقبكلة إذا كاف
إقرارىا يمس بالتكازنات المالية لمدكلة التي كقع ضبطيا في قانكف المالية.
الفصل :62
يرخص القانكف في مكارد الدكلة كتكاليفيا حسب الشركط المنصكص عمييا بالقانكف األساسي
لمميزانية.
يصادؽ مجمس نكاب الشعب عمى مشاريع قكانيف

المالية كغمؽ الميزانية طبؽ الشركط

المنصكص عمييا بالقانكف األساسي لمميزانية.
يقدـ مشركع قانكف المالية لممجمس في أجؿ أقصاه  31أكتكبر كتتـ المصادقة عؿيو في أجؿ
أقصاه  31ديسمبر ،إكاذا لـ تتـ في األجؿ المحدد ،يمكف تنفيذ مشركع ؽانكف الـ الية بتقساط
ذات ثالثة أشير قابمة لمتجديد بمقتضى أمر.
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الفصل :63
يعقد مجمس نكاب الشعب دكرة عادية تبتدئ خالؿ شير أكتكبر كتنتيي خالؿ شير جكيمية
عمى أف تككف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس نكاب الشعب خالؿ الخمسة
عشر يكما المكالية لإلعالف عف النتائج النيائية لالنتخابات

بدعكة مف رئيس المجمس

المتخمي.
كفي صكرة تزامف بداية الدكرة األكلى مف المدة النيابية لمجمس نكاب الشعب مع عطمتو تعقد
دكرة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحككمة.
كيجتمع مجمس نكاب الشعب أثناء عطمتو في دكرة استثنائية بطمب مف رئيس الجميكرية أك
مف رئيس الحككمة أك مف ثمث أعضائو لمنظر في جدكؿ أعماؿ محدد.
الفصل :64
التصكيت في مجمس نكاب الشعب شخصي كال يمكف تفكيضو.
الفصل :65
ينتخب مجمس نكاب الشعب في أكؿ جمسة لو رئيسا مف بيف أعضائو .
يشكؿ مجمس نكاب الشعب لجانا قارة ك خاصة تتككف كتتكزع المسؤكليات فييا عمى أساس
التمثيؿ النسبي.
يمكف لمجمس نكاب الشعب تشكيؿ

لجاف تحقيؽ عمى كافة السمط مساعدتيا عمى أداء

مياميا.
الفصل :66
في حالة حؿ المجمس أك أثناء عطمتو النيابية ،يمكف لرئيس الحككمة

إصدار مراسيـ يقع

عرضيا عمى مصادقة المجمس في الدكرة العادية المكالية .كيستثنى النظاـ االنتخابي مف
مجاؿ المراسيـ.
يمكف لمجمس نكاب الشعب بثالثة أخماس أعضائو أف يفكض بقانكف لمدة محدكدة كلغرض
معيف إلى رئيس الحككمة إصدار مراسيـ تدخؿ في مجاؿ القانكف تعرض عمى مصادقة
المجمس عند انقضاء المدة المذككرة.
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الفصل :67
تعرض المعاىد ات التجارية كالمعاىدات المتعمقة

بالمنظمات الدكلية أك بحدكد الدكلة أك

بالتعيدات المالية لمدكلة أك بحالة األشخاص أك بتحكاـ ذات صبغة تشريعية

عمى مجمس

نكاب الشعب لممكافقة.
ال تعد المعاىدات نافذة المفعكؿ إال بعد المصادقة عمييا مع مراعاة المعاممة بالمثؿ.
الفصل :68
تتخذ شكؿ قكانيف النصكص المتعمقة خاصة بػ :
 إحداث أصناؼ المؤسسات كالمنشآت العمكمية كالنصكص المنظمة لمتفكيت فييا، الجنسية، االلتزامات، اإلجراءات أماـ مختمؼ أصناؼ المحاكـ، ضبط الجنايات كالجنح كالعقكبات المنطبقة عمييا ككذلؾ المخالفات إذا كانتمستكجبة لعقكبة سالبة لمحرية،
 العفك العاـ، ضبط قاعدة األداء كنسبو إكاجراءات استخالصو ما لـ يعط تفكيض في ذلؾ إلىرئيس الحككمة بمقتضى قكانيف المالية أك القكانيف ذات الصبغة الجبائية،
 نظاـ إصدار العممة، القركض كالتعيدات المالية لمدكلة. الضمانات األساسية الممنكحة لممكظفيف المدنييف كالعسكرييف، تنظيـ المصادقة عمى المعاىدات الدكلية، قكانيف المالية كغمؽ الميزانية كالمصادقة عمى مخططات التنمية، المبادئ األساسية لنظاـ الممكية كالحقكؽ العينية كالتعميـ كالبحث العممي كالثقافةكالصحة العمكمية كالبيئة كالتييئة الترابية كالعمرانية كالطاقة كقانكف الشغؿ كالضماف
االجتماعي.
تتخذ شكؿ قكانيف أساسية القكانيف المتعمقة بالمسائؿ التالية:
 المكافقة عمى المعاىدات، -تنظيـ العدالة كالقضاء،
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 تنظيـ اإلعالـ كالصحافة كالنشر، تنظيـ األحزاب كالجمعيات كالمنظمات كالييئات المينية كتمكيميا، تنظيـ الجيش الكطني، تنظيـ قكات األمف الداخمي كالديكانة، القانكف االنتخابي، الحريات كحقكؽ اإلنساف، األحكاؿ الشخصية، الكاجبات األساسية لممكاطنة ، السمطة المحمية، تنظيـ الييئات الدستكرية،يجكز لمسمطة الترتيبية العامة التدخؿ في المكاد غير المذككرة في ىذا الفصؿ.
الفصل :69
يصادؽ مجمس نكاب الشعب باألغمبية المطمقة ألعضائو عمى مشاريع القكانيف األساسية
كبتغمبية أعضائو الحاضريف عمى مشاريع القكانيف العادية عمى ّأال تقؿ ىذه األغمبية عف
ثمث أعضاء المجمس.

ال يعرض مشركع القانكف األساسي عمى مداكلة مجمس نكاب الشعب إال بعد مضي خمسة
عشر يكما مف إحالتو عمى المجنة المختصة.

الباب الرابع :السلطة التتنييية
انقسم األول :رئيس انجمهىرية

الفصل :70
رئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة كرمز كحدتيا يضمف استقالليا كاستم ارريتيا كيسير عمى
احتراـ الدستكر.
الفصل :71
المقر الرسمي لرئاسة الجميكرية تكنس العاصمة كضكاحييا كيمكف في الظركؼ االستثنائية
أف ينقؿ مؤقتا إلى أم مكاف آخر مف تراب الجميكرية.
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الفصل :72
الترشح لمنصب رئيس الجميكرية حؽ لكؿ ناخبة أك ناخب حامؿ لمجنسية التكنسية لكحدىا،
بالكالدة دكف سكاىا  ،كدينو اإلسالـ  ،بالغا مف العمر يكـ تقديـ ترشحو أربعيف سنة عمى األقؿ
كخمس كسبعيف سنة عمى األكثر.
ا
تشترط تزكية المترشح مف قبؿ عدد مف أعضاء مجمس

نكاب الشعب أك رؤساء مجالس

الجماعات المحمية المنتخبة أك الناخبيف المرسميف حسب الطريقة كالشركط التي يحددىا
القانكف االنتخابي.
الفصل :73
ينتخب رئيس الجميكرية لمدة خمسة أعكاـ

خالؿ الستيف يكما األخيرة مف المدة الرئاسية

انتخابا عاما ح ار مباش ار سريا كباألغمبية المطمقة لألصكات المصرح بيا.
ِ
المترشحيف عمى األغمبية المطمقة في الدكر ة األكؿل ،تنظـ
كفي صكرة عدـ حصكؿ أم مف
دكرة ثانية خالؿ األسبكعيف المكالييف لإلعالف عف النتائج النيائية لمدكرة األكلى

 ،كيتقدـ

لمدكرة الثانية المتر ّشحاف المحرزاف عمى أكثر عدد مف األصكات في الدكرة األكلى.
ِ
المترشحيف في الدكرة األكلى أك حدث لو مانع قيرم يمنعو مف االستمرار يعاد
إذا تكفي أحد
المترشحيف لدكرة
فتح باب الترشح كتحديد المكاعيد االنتخابية مف جديد .إكاذا انسحب أحد
ْ
اإلعادة أك تكفي أك حدث لو مانع آخر يح ّؿ محمّو المترشح المكالي.

إكاذا تعذر إجراء االنتخاب في ـ كعده بسبب حالة حرب أك خطر داىـ فإف المدة الرئاسية

تمدد بقانكف.

كال يجكز تكلي رئاسة الجميكرية ألكثر مف دكرتيف متتاليتيف أك منفصمتيف.
الفصل :74
يستقيؿ رئيس الجميكرية المنتخب مف أم مسؤكلية حزبية.
يؤدم رئيس الجميكرية المنتخب أماـ مجمس نكاب الشعب اليميف التالية:
"أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ عمى استقالؿ تكنس كسالمة ترابو ا كأف أحترـ دستكرىا كتشريعيا
كأف أرعى مصالحيا كأف ألتزـ بالكالء ليا".
الفصل :75
يتمتع رئيس الجميكرية بحصانة قضائية طيمة مدتو الرئاسية،
كالسقكط كتستتنؼ اإلجراءات بعد انتياء ميامو.

كتعمؽ كافة آجاؿ التقادـ
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ال يستؿ رئيس الجميكرية عف األعماؿ التي قاـ بيا في إطار أدائو لميامو.
الفصل :76
يتكلّى رئيس الجميكرية:
 -تمثيؿ الدكلة،

 تعييف مفتي الجميكرية التكنسية ، تعييف محافظ البنؾ المركزم باقتراح مف رئيس الحككمة كبعد إبداء الرأم مف المجنةكيتـ إعفا ؤق بنفس الصيغة أك
البرلمانية المختصة في أجؿ ال يتجاكز عشريف يكما.
ّ
بطمب مف األغمبية المطمقة ألعضاء مجمس نكاب الشعب ،
 القيادة العميا لمقكات المسمحة، رئاسة مجمس األمف الكطني، إعالف الحرب إكابراـ السمـ بعد مكافقة مجمس نكاب الشعب بتغمبية ثالثة أخماسأعضائو إكارساؿ قكات إلى الخارج بمكافقة رئيسي مجمس نكاب الشعب كالحككمة عمى
أف ينعقد المجمس لمبت في األمر خالؿ أجؿ ال يتجاكز ستيف يكما ،

 إعالف حالة الطكارئ حسب الشركط المبينة بالفصؿ ،78 إجراء التعيينات كاإلعفاءات في الكظائؼ العسكرية العميا كالمؤسسات العمكميةالراجعة بالنظر إلى ك ازرة الدفاع كؿ ذلؾ باقتراح مف رئيس الحككمة كبعد أخذ رأم
المجنة البرلمانية المختصة ،كفي صكرة عدـ إبداء الرأم في أجؿ

عشريف يكما،

يعتبر ذلؾ قبكال ضمنيا .كتضبط الكظائؼ العسكرية العميا بقانكف،
 إجراء التعيينات كاإلعفاءات في الكظائؼ العميا برئاسة الجميكرية كالمؤسسات التابعةليا،
 إجراء التعيينات كاإلعفاءات في الكظائؼ المدنية العميا بناء عمى اقتراح مطابؽ مفرئيس الحككمة .كتضبط الكظائؼ المدنية العميا بقانكف،
ينص عمييا الدستكر ،
 ح ّؿ مجمس نكاب الشعب في الصكر التي ّ إسناد األكسمة، العفك الخاص،-

صادؽ ع لى المعاىدات كاإلذف بنشرىا،
ة
الـ
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الفصل :77
يتكلى ك ّؿ مف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة رسـ السياسة الخارجية لمدكلة ب

التكافؽ

بينيما.

يعتمد رئيس الجميكرية باقتراح مف رئيس الحككمة الممثميف الدبمكماسييف بالخارج بعد أخذ
رأم المجنة اؿنيابية المختصة ،كيقبؿ اعتماد ممثمي الدكؿ األجنبية كالمنظمات الدكلية.
الفصل :78
لرئيس الجميكرية في حالة خطر داىـ ميدد لكياف الكطف كأمف البالد كاستقالليا بحيث
يتعذر السير العادم لدكاليب الدكلة أف يتخذ

التدابير التي تحتميا تمؾ الظركؼ كذلؾ بعد

استشارة رئيس الحككمة كرئيس مجمس نكاب الشعب كم

عمف عف التدابير في بياف إلى

الشعب.
كيجب أف تيدؼ ىذه التدابير إلى تتميف عكدة السير العادم لمسمطات العمكمية في أقرب
اآلجاؿ كيعتبر مجمس نكاب الشعب في حالة انعقاد دائـ طيمة ىذه الفترة كبعد مركر ثالثيف
يكما عمى سرياف ىذه التدابير كفي كؿ كقت بعد ذلؾ يحؽ لرئيس مجمس نكاب الشعب أك
ثالثيف مف أعضا ئق االلتجاء إلى المحكمة الدستكرية قصد التثبت مف أف الظركؼ الكاردة
بالفقرة األكلى مف ىذا الفصؿ ال تزاؿ قائمة كتصدر المحكمة قرارىا عالنية خالؿ أجؿ
أقصاه خمسة عشر يكما.
كفي ىذه الحالة ال يجكز لرئيس الجميكرية حؿ مجمس نكاب الشعب كما ال يجكز تقديـ
الئحة لكـ ضد الحككمة.
كينيى العمؿ بتمؾ التدابير بزكاؿ أسبابيا كيكجو رئيس الجميكرية بيانا في ذلؾ إلى الشعب.
الفصل :79
لرئيس الجميكرية استثنائيا أف يعرض عمى االستفتاء مشاريع القكانيف

المصادؽ عمييا مف

قبؿ مجمس نكاب الشعب كغير المتعارضة مع الدستكر بناء عمى قرار المحكمة الدستكرية
كالمتعمقة بالحقكؽ كالحريات أك األحكاؿ الشخصية أك

بالمكافقة عمى المعاىدات الدكلية .

كيعتبر العرض عمى االستفتاء تخميا عف حؽ الرد.
إكاذا أفضى االستفتاء إلى المصادقة عمى المشركع فإف رئيس الجميكرية يختمو كم أذف بنشره
في أجؿ ال يتجاكز خمسة عشر يكما مف تاريخ اإلعالف عف نتائج االستفتاء.
كيضبط القانكف صيغ إجراء االستفتاء كاإلعالف عف نتائجو.
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الفصل :80
لرئيس الجميكرية أف يخاطب مجمس نكاب الشعب مباشرة أك ببياف يكجيو إليو.
الفصل :81
يرأس رئيس الجميكرية مجمس الكزراء

بدعكة مف رئيس الحككمة

في المسائؿ اؿ متعمقة

مرأسو بطمب مف رئيس الحككمة فيما عداىا.
بالسياسة الخارجية كالدفاع ،كممكف أف ت
الفصل :82
يختـ رئيس الجميكرية القكانيف كيتذف بنشرىا بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية في أجؿ ال
يتجاكز خمسة عشر يكما ابتداء مف بمكغيا إليو مف المحكمة الدستكرية.
باستثناء قانكف المالية  ،لرئيس الجميكرية الحؽ أثناء أجؿ عشرة أياـ مف بمكغ مشركع القانكف
إليو مف رئيس مجمس نكاب الشعب رد اؿمشركع مع التعميؿ إلى المجمس لقراءة ثانية إكاذا

تمت المصادقة باألغمبية المطمقة ألعضائو بالنسبة ؿلقكانيف العادية كبتغمبية ثالثة أخماس
أعضائو بالنسبة لمقكانيف األساسية ،فإف رئيس الجميكرية يختمو كيتذف بنشره

في أجؿ ال

يتجاكز خمسة عشر يكما مف بمكغو إليو مف المحكمة الدستكرية  .كفي صكرة تعديؿ مشركع
القانكف طبؽ مقترحات رئيس الجميكرية ،تتـ المصادقة عميو باألغمبية األصمية.
الفصل :83
لرئيس الجميكرية إذا تعذر عميو القياـ بميامو بصفة كقتية أف يفكض سمطاتو إلى رئيس
الحككمة.
كيعمـ رئيس الجميكرية رئيس مجمس نكاب الشعب بتفكيضو المؤقت لسمطاتو.
الفصل :84
عند الشغكر الكقتي لمنصب رئيس الجميكرية ألسباب تحكؿ دكف تفكيضو صالحياتو تجتمع
المحكمة الدستكرية فكرا ،كتقر الشغكر الكقتي فيحؿ رئيس الحككمة محؿ رئيس الجميكرية.
كال يمكف أف تتجاكز مدة الشغكر الكقتي ستيف يكما.
إف تجاكز الشغكر الكقتي مدة الستيف يكما أك في حالة تقديـ رئيس الجميكرية استقالتو كتابة
إلى رئيس المحكمة الدستكرية أكفي حالة الكفاة

أك العجز اؿدائـ أك ألم سبب آخر مف

أسباب الشغكر النيائي  ،تجتمع المحكمة الدستكرية فكرا ،كتقر الشغكر النيائي ،كتبمغ ذلؾ
إلى رئيس مجمس نكاب الشعب الذم يتكلى فك ار مياـ رئ يس الجميكرية بصفة مؤقتة ألجؿ
أدناه خمسة كأربعكف يكما كأقصاه تسعكف يكما.
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إكاذا تزامف الشغكر النيائي مع حؿ مجمس نكاب الشعب ،يتكلى رئيس المحكمة الدستكرية
مياـ رئيس الجميكرية.
الفصل :85
في حالة الشغكر النيائي يؤدم القائـ بمياـ رئيس الجميكرية اليميف الدستكرية أماـ مجمس
نكاب الشعب ،كعند االقتضاء أماـ مكتب المجمس.
الفصل :86
يمارس القائـ بمياـ رئيس الجميكرية خالؿ الشغكر المؤقت أك النيائي المياـ الرئاسية كال
يحؽ لو المبادرة باقتراح تعديؿ الدستكر أك المجكء إلى االستفتاء أك حؿ مجمس نكاب الشعب
أك اتخاذ التدابير االستثنائية المنصكص عمييا بالفصؿ  78مف الدستكر.
ضد الحككمة ،كيتـ انتخاب رئيس
كخالؿ المدة الرئاسية الكقتية ال يمكف تقديـ الئحة لكـ ّ
جميكرية جديد لمدة رئاسية كاممة.
الفصل :87
يمكف أل غمبية أعضاء مجمس نكاب الشعب اؿمبادرة بالئحة معممة إلعفاء رئيس الجميكرية
مف أجؿ الخرؽ المتعمد لمدستكر كيكافؽ عمييا المجمس بتغمبية الثمثيف كفي ىذه الصكرة تقع
حاؿ إلى المحكمة الدستكرية لمبت في ذلؾ .كال يمكف لممحكمة الدستكرية أف تحكـ في
اإل ة
صكرة اإلدانة إال بالعزؿ كال يعفي ذلؾ مف التتبعات الجزائية عند االقتضاء.

كيترتب عف

الحكـ بالعزؿ فقدافق لحؽ الترشح ألم انتخابات أخرل.
انقسم انثبني :انحــــــــكىمة

الفصل :88
تتككف الحككمة مف رئيس ككزراء ككتاب دكلة يختارىـ رئيس الحككمة كبالتشاكر مع رئيس
تي الخارجية كالدفاع.
الجميكرية بالنسبة لك ازر ْ
يكمؼ رئيس الجميكرية مرشح الحزب أك االئتالؼ االنتخابي الحاصؿ عمى أغمبية المقاعد
بمجمس نكاب الشعب بتشكيؿ الحككمة في أجؿ شير يجدد مرة كاحدة.
عند تجاكز األجؿ المحدد دكف تشكيؿ الحككمة أك في حالة عدـ الحصكؿ عمى ثقة مجمس
نكاب الشعب يقكـ رئيس الجميكرية بإجراء مشاكرات مع األحزاب كاالئتالفات كالكتؿ النيابية
لتكميؼ الشخصية األقدر مف أجؿ تشكيؿ حككمة في أجؿ أقصاه شير.
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إذا مرت أربعة أشير عمى تكميؼ المرشح األكؿ كلـ يتفؽ أعضاء مجمس نكاب الشعب عمى
منح الثقة لمحككمة .لرئيس الجميكرية الحؽ في حؿ مجمس نكاب الشعب كالدعكة إلى
انتخابات تشريعية جديدة.
كتعرض الحككمة مكجز برنامج عمميا عمى مجمس نكاب الشعب ؿ

نيؿ الثقة  .عند نيؿ

الحككمة ثقة المجمس يتكلى رئيس الجميكرية تسمية رئيس الحككمة كأعضائيا.
يؤدم رئيس الحككمة كأعضاؤىا اليميف أماـ رئيس الجميكرية.
الفصل :89
يضبط رئيس الحككمة السياسة العامة لمدكلة كيسير عمى تنفيذىا كيرأس مجمس الكزراء،
كيتصرؼ في اإلدارة كيمارس السمطة الترتيبية العامة كيصدر األكامر الفردية التي يمضييا
بعد مداكلة مجمس الكزراء كيبرـ االتفاقيات الدكلية ذات الصبغة الفنية.
كيختص رئيس الحككمة عالكة عمى ما سبؽ بػ ػ ػ:
 ضبط جدكؿ أعماؿ اجتماعات مجمس الكزراء، إحداث كتعديؿ كحذؼ الك ازرات ككتابات الدكلة الراجعة لو بالنظر كضبطاختصاصاتيا كصالحياتيا بعد مداكلة مجمس الكزراء ،
 -إقالة عضك أك أكثر مف أعضاء الحككمة

كتمقي استقالة عضك أك أكثر مف

أعضاء الحككمة،
 إحداث كتعديؿ كحذؼ المؤسسات كالمنشآت العمكمية كالمصالح اإلدارية كضبطاختصاصاتيا كصالحياتيا بعد مداكلة مجمس الكزراء ،
كيعمـ رئيس الحككمة رئيس الجميكرية بالق اررات المتخذة في إطار اختصاصاتو المذككرة.
كتسير الحككمة عمى تنفيذ القكانيف كيمكف لرئيس الحككمة أف يفكض بعض صالحياتو
لمكزراء.
إذا تعذر عمى رئيس الحككمة ممارسة ميامو بصفة كقتية يفكض سمطاتو إلى أحد الكزراء.
الفصل :90
تقع مداكلة كؿ مشاريع القكانيف بمجمس الكزراء.
تتـ إعادة إمضاء األكامر ذات الصبغة الترتيبية مف طرؼ الكزير المعني باألمر.
يتكلى رئيس الحككمة تتشير الق اررات الترتيبية التي يتخذىا الكزراء.
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الفصل :91
الحككمة مسؤكلة أماـ مجمس نكاب الشعب.
الفصل :92
يمنع الجمع بيف عضكية الحككمة كعضكية مجمس نكاب الشعب كيضبط القانكف االنتخابي
سد الشغكر.
كيفية ّ
كال يجكز لرئيس الحككمة كال ألعضائيا ممارسة أم مينة أخرل.
الفصل :93
يمكف التصكيت عمى الئحة لكـ ضد الحككمة بعد طمب معمؿ يقدـ لرئيس مجمس نكاب
الشعب مف ثمث األعضاء عمى األقؿ .كال يقع التصكيت عمى الئحة المكـ إال بعد مركر
خمسة عشر يكما عمى إيداعيا لدل رئاسة المجمس.
كيشترط لسحب الثقة مف الحككمة مكافقة األغمبية المطمقة مف أعضاء المجمس كتقديـ مرشح
كيتـ تكميفو مف قبؿ رئيس
بديؿ لرئيس الحككمة يصادؽ عمى ترشيحو ؼم نفس التصكيتّ ،
الجميكرية بتشكيؿ حككمة.
في صكرة عدـ تحقؽ األغمبية المذككرة ،ال يمكف أف تعاد الئحة المكـ ضد الحككمة إال بعد
ستة أشير.
يمكف لمجمس نكاب الشعب سحب الثقة مف أحد أعضاء الحككمة بعد طمب معمؿ يقدـ
لرئيس المجمس مف ثمث األعضاء عمى األقؿ عمى أف يتـ التصكيت عمى سحب الثقة
باألغمبية المطمقة.
الفصل :94
استقالة رئيس الحككمة استقالة لمحككمة بكامميا .كتقدـ االستقالة كتابة إلى رئيس الجميكرية
الذم يعمـ بيا رئيس مجمس نكاب الشعب.
يمكف لرئيس الحككمة أف يطرح عمى مجمس نكاب الشعب التصكيت عمى الثقة في مكاصمة
الحككمة لنشاطيا كيتـ التصكيت باألغمبية المطمقة ألعضاء مجمس نكاب الشعب

 ،فإف لـ

يجدد المجمس الثقة في الحككمة اعتبرت مستقيمة.
كفي الحالتيف يكمؼ رئيس الجميكرية الشخصية األقدر لتشكيؿ حككمة طبؽ مقتضيات
الفصؿ .88

21

الفصل :95
حالتي االستقالة كسحب
عند الشغكر النيائي لمنصب رئيس الحككمة ،ألم سبب كاف عدا
ْ
الثقة ،يسمي رئيس الجميكرية الشخصية األقدر ليتكلى تشكيؿ حككمة تتقدـ لنيؿ ثقة مجمس
نكاب الشعب طبؽ أحكاـ الفصؿ .88
تكاصؿ الحككمة المنتيية مياميا تصريؼ األعماؿ تحت إشراؼ أحد أعضائيا يختاره مجمس
الكزراء كيسميو رئيس الجميكرية إلى حيف مباشرة الحككمة الجديدة.
الفصل :96
ترفع النزاعات المتعمقة باختصاص كؿ مف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة إلى المحكمة
الدستكرية الذم تبت في النزاع

في أجؿ شير بناء عمى طمب يرفع إلييا مف أحرص

الطرفيف.

الفصل :97

الباب الخامس :السلطة القضائية

القضاء مستقؿ كىك سمطة تضمف إقامة العدؿ كعمكية الدستكر كسيادة القانكف كحماية
الحقكؽ كالحريات.
القاضي مستقؿ في قضائو ال سمطاف عميو لغير الدستكر كالقانكف.
الفصل :98
يشترط في القاضي الحياد كالكفاءة كالنزاىة كك ّؿ إخالؿ منو في أدائو لكاجباتو مكجب
لممساءلة

الفصل :99
يتمتع القاضي بحصانة جزائية كال يمكف تتبعو أك إيقافو ما لـ ترفع عنو  ،كفي حالة التمبس
يجكز إيقافو إكاعالـ مجمس القضاء الراجع إليو بالنظر الذم يبت في مطمب رفع الحصانة.
انقسم األول :انقضبء انعذني واإلداري وانمبني

الفصل :100
يسمى القضاة بتمر مف رئيس الجميكرية بناء عمى رأم مطابؽ مف المجمس األعمى لؿؽضاء.
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الفصل :101
ال ينقؿ القاضي دكف رضاه كال يعزؿ كما ال يمكف إيقافو عف العمؿ أك إعفاؤه أك تسميط
عقكبة تتديبية عميو إالّ في الحاالت كطبؽ الضمانات التي يضبطيا القانكف كبمكجب قرار

معمّؿ مف المجمس األعمى لمقضاء.
الفصل :102

لكؿ شخص الحؽ في محاكمة عادلة في أجؿ معقكؿ كالمتقاضكف متساككف أماـ القضاء.
حؽ التقاضي كعمى درجتيف كحؽ الدفاع حقكؽ مضمكفة كييسر القانكف المجكء إلى القضاء
كيكفؿ لغير القادريف ماليا اإلعانة العدلية.
جمسات المحاكـ عمنية إال إذا اقتضى القانكف سريتيا.
الفصل :103
يحجر كؿ تدخؿ غير قانكني في سير القضاء.
الفصل :104
أكسف إجراءات استثنائية مف
تحدث أصناؼ المحاكـ بقانكف كيمنع إحداث محاكـ استثنائية
ّ
شتنيا المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
كيضبط اؿقانكف اختصاصو

متخصص في الجرائـ العسكرية.
القضاء العسكرم قضاء
ّ
كتركيبتو كتنظيمو كاإلجراءات المتبعة أمامو كالنظاـ األساسي لقضاتو .
الفصل :105

تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب ،كيحجر االمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ
مكجب قانكني.

تنفيذىا دكف

الفرع ألاول:ل ملجلسع علىعالقضاءل

الفصل :106
يتككف المجمس األعمى لمقضاء مف أربعة ىياكؿ ىي مجمس القضاء العدلي كمجمس القضاء
ّ
اإلدارم كمجمس القضاء المالي كىيئة المجالس القضائية.
يتركب كؿ ىيكؿ مف ىذه اليياكؿ في نصفو مف قضاة

منتخبف كقضاة معينيف
ك
أغمبيـ

بالصفة كفي النصؼ المتبقي مف غير القضاة.
ينتخب المجمس األعمى لمقضا ء رئيسا لو مف بيف أعضائو مف القضاة األعمى رتبة.
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يضبط اؿقانكف اختصاص كؿ ىيكؿ مف ىذه اليياكؿ األربعة كتركيبتو كتنظيمو كاإلجراءات
المتبعة أمامو.
الفصل :107
يتمتع المجمس األعمى لمقضا ء باالستقالؿ اإلدارم كالمالي كالتسيير الذاتي كيعد مشركع
ميزانيتو كيناقشو أماـ المجنة المختصة بمجمس الشعب .
الفصل :108
يضمف المجمس األعمى لمقضاء حسف سير القضاء كاحتراـ استقاللو ،ك تقترح ىيئة المجالس
القضائية اإلصالحات ك تبدم الرأم في مقترحات كمشاريع القكانيف المتعمقة بالقضاء التي
كيبت كؿ مف المجالس الثالثة في المسار الميني لمقضاة كفي التتديب.
تعرض عميوا كجكبا،
ّ
يعد المجمس األعمى لمقضاء تقري ار سنكيا يحيمو إلى رئيس مجمس الشعب كرئيس الجميكرية
ّ
كرئيس الحككمة كيتـ نشره.

الفرع اثاني:ل اقضاءع اعدليل
الفصل :109
يتككف القضاء العدلي مف محكمة تعقيب كمحاكـ درجة أكلى كمحاكـ درجة ثانية .
يضبط اؿقانكف تنظيـ القضاء العدلي كاختصاصاتو كالنظاـ األساسي الخاص بقضاتو.
الفرع اثااث:ل اقضاءع إلا ارلل
الفصل :110
يتككف القضاء اإلدارم مف المحكمة اإلدارية العميا كمحاكـ إدارية ابتدائية كمحاكـ إدارية
استئنافية.
يختص القضاء اإلدارم بالنظر في تجاكز اإلدارة سمطتيا كفي النزاعات اإلدارية كيمارس
كظيفة استشارية طبؽ القانكف.
تعد المحكمة اإلدارية العميا تقري ار سنكيا تحيمو إؿل رئيس مجمس الشعب كرئيس الجميكرية
ّ
كرئيس الحككمة كرئيس المجمس األعمى لمقضاء كيتـ نشره.
يضبط اؿقانكف تنظيـ القضاء اإلدارم كاختصاصاتو كالنظاـ األساسي الخاص بقضاتو.ل
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الفرع اف بع:ل اقضاءع ملاليع
الفصل :111
يتككف القضاء المالي مف محكمة المحاسبات بمختمؼ ىيئاتيا .
التصرؼ في الماؿ العاـ كفقا لمبادئ الشرعية
ختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسف
ت ّ
ّ
م طرؽ التصرؼ كتزجر
كالنجاعة كالشفافية .كتقضي في حسابات المحاسبيف العمكمييف  .كتؽّـ
األخطاء المتعمقة بو  .كتساعد السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية عمى رقابة تنفيذ قكانيف
المالية كختميا.
إلى رئيس مجمس الشعب كرئيس الجميكرية

تعد محكمة اؿ ـ حاسبات تقري ار سنكيا تحيمو
ّ
كرئيس الحككمة كرئيس المجمس األعمى لؿقضاء كيتـ نشره .كما تعد محكمة المحاسبات عند
االقتضاء تقارير خاصة يمكف نشرىا.
يضبط اؿقانكف تنظيـ محكمة المحاسبات كاختصاصاتيا كاإلجراءات المتبعة لدييا كالنظاـ
األساسي الخاص بقضاتيا.
انقسم انثبني :انمحكمة انذستىرية

الفصل :112
تترّكب المحكمة الدستكرية مف إثني عشر عضكا مف ذكم الكفاءة كالخبرة التي ال تقؿ عف
عشر سفكات أغمبيتيـ مف المختصيف في القانكف .

يقترح رئيس الجميكرية ثمانية مرشحيف .كيقترح رئيس الحككمة أربعة مرشحيف .كيقترح رئيس
مجمس الشعب ثمانية مرشحيف .كيقترح المجمس األعمى لؿقضاء أربعة مرشحيف.
ينتخب مجمس الشع ػػب إثني عشر عضػ ػكا باعتماد النصؼ مف كؿ جية ترشيح كيككف
مدتيا تسع سنكات .
االنتخاب بتغمبية الثمثيف كلفترة كاحدة ّ
كفي حالة عدـ الحصكؿ عمى األغمبية المطمكبة يعاد االنتخاب مف بيف المرشحيف المتبقيف
باعتماد نفس األغمبية .كفي صكرة عدـ حصكليا يعاد اقتراح

مرشحيف آخريف كتعاد عممية

االنتخاب بنفس الطريقة.
يسد الشغكر الحاصؿ في تركيبة
يجدد ثمث أعضاء المحكمة الدستكرية ك ّؿ ثالث سنكات ك ّ
ّ
المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تككينيا.
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ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا كنائبا لو مف بينيـ .
الفصل :113
يحجر الجمع بيف عضكية المحكمة الدستكرية كمباشرة أم كظائؼ أك مياـ أخرل .
ّ
الفصل :114
تختص المحكمة الدستكرية بمراقبة دستكرية:
 .1كؿ مشاريع القكانيف قبؿ ختميا كيككف العرض مف قبؿ رئيس الجميكرية.
 .2مشاريع القكانيف الدستكرية المعركضة عمييا مف طرؼ رئيس مجمس الشعب حسبما
ىك مقرر بالفصؿ .137
 .3مشاريع القكانيف الدستكرية المعركضة عمييا مف طرؼ رئيس مجمس الشعب لمراقبة
احتراـ إجراءات تعديؿ الدستكر.
 .4المعاىدات المعركضة عمييا مف طرؼ رئيس

الجميكرية قبؿ ختـ مشركع قانكف

المصادقة عمييا.
 .5القكانيف المحالة عمييا مف طرؼ المحاكـ

تبعا لمدفع بعدـ الدستكرية بطمب مف أحد

الخصكـ في الحاالت كطبؽ اإلجراءات التي يقرىا القانكف.
 .6النظاـ الداخمي لمجمس الشعب المعركض عمييا مف قبؿ رئيس المجمس .
الفصل :115
تتّخذ المحكمة الدستكرية ق ارراتيا باألغمبية كيككف صكت الرئيس مرجحا عند تساكم
األصكات كتككف ق ارراتيا معمّمة كممزمة لجميع السمط كتنشر بالرائد الرسمي لمجميكرية
التكنسية.

الفصل :116
ُيحاؿ مشركع القانكف المخالؼ لمدستكر إلى رئيس الجميكرية كمنو إلى مجمس الشعب لمنظر
فيو ثانية كتعديمو طبقا لقرار المحكمة الدستكرية كيتكجب عمى رئيس الجميكرية قبؿ ختمو
إرجاعو إلى المحكمة الدستكرية لمنظر في مدل تطابؽ التعديؿ الذم كقع إدخالو مع قرار
المحكمة في أجؿ شير.

26

الفصل :117
عند تعيد المحكمة الدستكرية تبعا لدفع بعدـ دستكرية قانكف

يقتصر نظرىا عمى المطاعف

كتبت فييا في أجؿ ثالثة أشير قابمة لمتـ ديد لنفس المدة مرة كاحدة كيككف
التي كقعت إثارتيا
ّ
ذلؾ بقرار معمّؿ.

يتكقؼ العمؿ بو في حدكد ما قضت
إذا قضت المحكمة الدستكرية بعدـ دستكرية القانكف ّ
فإنو ّ
بو.
الفصل :118
يضبط اؿقانكف تنظيـ المحكمة الدستكرية كاإلجراءات المتبعة لدييا كالضمانات التي يتمتع بيا
أعضاؤىا.

الفصل :119

الباب السادس :الهيئات الدستورية المستق لة

تعمؿ الييئات الدستكرية المستقمة عمى تدعيـ الديمقراطية.
تتمتع ىذه الييئات بالشخصية القانكنية كاالستقاللية اإلدارية كالمالية كتنتخب مف قبؿ مجمس
الشعب كترفع إليو تقري ار سنكيا كتككف مسؤكلة أمامو كعمى كافة مؤسسات الدكلة تيسير
عمميا.
يضبط القانكف تركيبة ىذه الييئات كتنظيميا كسبؿ مساءلتيا.
انقسم األول :هيئة االنتخبببت

الفصل :120
تتكلى ىيئة االنتخابات إدارة كتنظيـ االنتخابات كاالستفتاءات كاإلشراؼ عمييا في جميع
كتصرح بالنتائج.
كشفافيتو
مراحميا كتضمف سالمة المسار االنتخابي كنزاىتو
ّ
ّ
تتمتع الييئة بالسمطة الترتيبية في مجاؿ اختصاصيا.
تتركب الييئة مف تسعة أعضاء مستقميف محايديف مف ذكم الكفاءة يباشركف مياميـ لفترة
كيجدد ثمث أعضائيا كؿ سنتيف.
ست سنكات
ّ
كاحدة ّ
مدتيا ّ
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انقسم انثبني :هيئة اإلعالم

الفصل :121
تتكلى ىيئة اإلعالـ تعديؿ قطاع اإلعالـ كتطكيره كتسير عمى ضماف حرية التعبير كاإلعالـ
تعددم كنزيو.
كحؽ النفاذ إلى المعمكمة إرساء لمشيد إعالمي ّ
كتستشار الييئة كجكبا في مشاريع القكانيف ذات الصمة بمجاؿ اختصاصيا.
تتككف الييئة مف تسعة أعضاء مستقميف محايديف مف ذكم الكفاءة كالنزاىة يباشركف مياميـ
لفترة كاحدة مدتيا ست سنكات مع التجديد الجزئي.
انقسم انثبنث :هيئة حقىق اإلنسبن

الفصل :122
تتكلى ىيئة حقكؽ اإلنساف مراقبة احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات كتعمؿ عمى تعزيزىا كتقترح
ما تراه لتطكير منظكمة حقكؽ اإلنساف كتستشار كجكبا في مشاريع القكانيف ذات الصمة
بمجاؿ اختصاصيا.
تحقؽ الييئة في حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف لتسكيتيا أك إحالتيا عمى الجيات المعنية.
ست سنكات.
تتككف الييئة مف شخصيات مستقمة كمحايدة تباشر مياميا لفترة كاحدة مدتيا ّ

الباب السابع :السلطة المحلية
الفصل :123
تقكـ السمطة المحمية عمى أساس الالمركزية في إطار كحدة الدكلة .
تتجسد الالمركزية في جماعات محمية تتككف مف بمديات كجيات كأقاليـ يغطي كؿ صنؼ
منيا كامؿ تراب الجميكرية كفؽ تقسيـ يضبطو القانكف.
يمكف أف تحدث بقانكف أصناؼ خصكصية مف الجماعات المحمية .
الفصل :124
تتمتع الجماعات المحمية بالشخصية القانكنية كباالستقاللية اإلدارية كالمالية
المصالح المحمية كفقا لمبدإ التدبير الحر.
الفصل :125
تدير الجماعات المحمية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البمدية كالجيكية انتخابا عاما ح ار سريا كمباش ار.

ك تباشر
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تنتخب مجالس األقاليـ مف قبؿ أعضاء المجالس البمدية كالجيكية.
يضمف القانكف االنتخابي تمثيمية الشباب في مجالس الجماعات المحمية.
الفصل :126
تتمتع الجماعات المحمية بصالحيات ذاتية كصالحيات مشتركة مع

السمطة المركزية

كصالحيات منقكلة منيا.
تكزع الصالحيات المشتركة كالصالحيات المنقكلة استنادا إلى مبدإ التفريع.
م في مجاؿ ممارسة صالحياتيا.
تتمتع الجماعات المحمية بسمطة ترتيبة
الفصل :127
لمجماعات المحمية مكارد ذاتية كمكارد محالة إلييا مف السمطة المركزية.
كؿ إحداث لصالحيات أك نقؿ ليا مف السمطة المركزية إلى الجماعات المحمية يككف مقترنا
بما يناسبو مف مكارد.
يتـ تحديد النظاـ المالي لمجماعات المحمية بمقتضى القانكف.
الفصل :128
تتكفؿ السمطة المركزية بتكفير مكارد إضافية لمجماعات المحمية تكريسا لمبد

إ التضامف

كباعتماد آلية التسكية كالتعديؿ.
التكاؼ بيف المكارد كاألعباء المحمية.
ؤ
تعمؿ السمطة المركزية عمى بمكغ
الفصل :129
لمجماعات المحمية في إطار الميزانية المصادؽ عمييا

حرية التصرؼ في مكاردىا حسب

قكاعد الحككمة الرشيدة كتحت رقابة القضاء المالي.
الفصل :130
تخضع الجماعات المحمية فيما يتعمؽ بشرعية أعماليا ؿلرقابة اؿالحقة.
الفصل :131
تعتمد الجماعات المحمية آليات الديمقراطية التشاركية كمبادئ الحككمة المفتكحة لت

أميف

مساىمة أكسع لممكاطنيف كالمجتمع المدني كطبقا لما يضبطو القانكف.
الفصل :132
يمكف لمجماعات المحمية أف تتعاكف ك أف تنشئ شراكات فيما بينيا لتنفيذ برامج أك
أعماؿ ذات مصمحة مشتركة.

إنجاز
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كما يمكف لمجماعات المحمية إقامة عالقات خارجية لؿشراكة كاؿتعاكف اؿالمركزم.
يضبط القانكف قكاعد التعاكف كالشراكة.
الفصل :133
مجمس الجماعات المحمية ىيكؿ تمثيمي لمجالس الج ىات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجمس الجماعات المحمية في قضايا التنمية كالتكازف بيف الجيات كيبدم

الرأم في

مشاريع القكانيف المتعمقة بالتخطيط كالميزانية كالمالية المحمية ،ك يمكف دعكة رئيسو لحضكر
مداكالت مجمس الشعب.
تضبط تركيبة المجمس األعمى لمجماعات المحمية كميامو بقانكف.
الفصل :134
يبت القضاء اإلدارم في جميع النزاعات المتعمقة بتنازع االختصاص التي تنشت فيما بيف
الجماعات المحمية كبيف السمطة المركزية كالجماعات المحمية.

الفصل :135

الباب الثامن :تعديل الدستور

حؽ المبادرة باقتراح تعديؿ الدستكر.
لرئيس الجميكرية أك لثمث أعضاء مجمس نكاب الشعب ّ
كلمبادرة رئيس الجميكرية أكلكية النظر.
الفصل :136
ألم تعديؿ دستكرم أف يناؿ مف :
ال يمكف ّ
 اإلسالـ باعتباره ديف الدكلة.
 المغة العربية باعتبارىا المغة الرسمية.
 النظاـ الجميكم.
 الصفة المدنية لمدكلة.
 مكتسبات حقكؽ اإلنساف كحرياتو المضمكنة في ىذا الدستكر.
 عدد الدكرات الرئاسية كمددىا بالزيادة.
الفصل :137
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ك ّؿ مبادرة لتعديؿ الدستكر تعرض مف قبؿ

رئيس مجمس نكاب الشعب عمى المحكمة

الدستكرية إلبداء الرأم في ككنيا ال تتعمؽ بما ال يجكز تعديمو حسبما ىك مقرر بيذا

الدستكر.
ينظر مجمس نكاب الشعب في مبادرة التعديؿ لممكافقة باألغمبية المطمقة عمى مبدإ التعدمؿ.
مع مراعاة مقتضيات الفصؿ  ،136إذا تعمقت مبادرة التعديؿ بتحكاـ في التكطئة أك في باب
يتـ تعديؿ الدستكر بمكافقة ثمثي أعضاء مجمس
المبادئ العامة أك في باب الحقكؽ كالحريات ّ
نكاب الشعب ،ثـ بحصكؿ التعديؿ عمى األغمبية المطمقة عند عرضو عمى االستفتاء  .إكاذا
تعمقت مبادرة التعديؿ بتحكاـ في غير ما ذكر سابقا فإف تعديؿ الدستكر يتـ بمكافقة ثمثي
أعضاء مجمس نكاب الشعب.

الباب التاسع :األحكام الختامية
الفصل :138
يتجز منو .
تكطئة ىذا الدستكر جزء ال ّأ
الفصل :139

تفسر أحكاـ الدستكر كتؤكؿ ككحدة متجانسة .

كاهلل كلي التكفيؽ

