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 الستطئة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نحن نواَب الشعب التونسي، أعضاَء المجلس الوطني التأسيسي،  
استجابة إلرادتو  اعتزازا بنضال شعبنا من أجل االستقالل وبناء الدولة، والتخّلص من االستبداد

الحّرة، وتحقيقا ألىداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاًء لدماء شهدائنا األبرار، ولتضحيات التونسيين 
 والتونسيات على مّر األجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

وتأسيسا على تعاليم اإلسالم ومقاصده المّتسمة بالتفّتح واالعتدال، وعلى القيم اإلنسانية 
ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن 

حركاتنا اإلصالحية المستنيرة المستندة إلى مقّومات ىويتنا العربية اإلسالمية وإلى الكسب الحضاري 
 اإلنساني، وتمّسكا بما حّققو شعبنا من المكاسب الوطنية،

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة 
فيها  للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة االنتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين 

السلطات والتوازن بينها، ويكون فيو حقُّ التنّظِم القائِم على التعددية، وحياُد اإلدارة، والحكُم الرشيد ىي 
أساَس التنافس السياسي، وتضمن فيو الدولة احترام الحريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء 

 والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكّرما، وتوثيقا النتمائنا الثقافي والحضاري لألّمة العربية 

واإلسالمية، وانطالقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة واألخّوة والتكافل والعدالة االجتماعية، 
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارىا خطوًة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب اإلسالمية 

والشعوب اإلفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كّل مكان، ولحّق الشعوب في 
تقرير مصيرىا، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحّرر الفلسطيني، ومناىضة لكّل أشكال 

 االحتالل والعنصرية،
ووعيا بضرورة الحفاظ على البيئة سليمًة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة 

اآلمنة لألجيال القادمة، وتحقيقا إلرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخو، مؤمنا بأن العلم والعمل 
واإلبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى اإلضافة الحضارية، وذلك على أساس استقالل 

 القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن اإلنساني،
 .فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهلل  ىذا الدستور

 ر
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 المبا ئرالعامة:رالبابراألول
 :الفصل األول

تونس دولة حّرة، مستقّمة، ذات سيادة، اإلسالـ دينيا، والعربية لغتيا، والجميورية 
. نظاميا
 :2الفصل 

رادة الشعب، وعموية القانوف  .تونس دولة مدنية، تقوـ عمى المواطنة، وا 
: 3الفصل

الشعب ىو صاحب السيادة ومصدر السمطات، يمارسيا بواسطة ممثميو المنتخبيف أو عبر 
 .االستفتاء

 : 4الفصل 

عمـ الجميورية التونسية أحمر، يتوسطو قرص أبيض بو نجـ أحمر ذو خمسة أشعة 
 .يحيط بو ىالؿ أحمر حسبما يضبطو القانوف

 .ويضبط بقانوف" حماة الحمى"النشيد الرسمي لمجميورية التونسية ىو 
 ."حرية، كرامة، عدالة،  نظاـ"شعار الجميورية التونسية ىو 

:  5الفصل 
الجميورية التونسية جزء مف المغرب العربي، تعمؿ عمى تحقيؽ وحدتو وتتخذ كافة 

. التدابير لتجسيميا
:  6الفصل 

الدولة راعية لمديف، كافمة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية 
 .لممقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عف التوظيؼ الحزبي

: 7الفصل 
. األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع، وعمى الدولة حمايتيا

:  8الفصل 
  .الشباب قوة فاعمة في بناء الوطف
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تحرص الدولة عمى توفير الظروؼ الكفيمة بتنمية قدرات الشباب وتفعيؿ طاقاتو وتعمؿ 
عمى تحممو المسؤولية وعمى توسيع إسيامو في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

. والسياسية
: 9الفصل 

 . الحفاظ عمى وحدة الوطف والدفاع عف حرمتو واجب مقدس عمى كؿ المواطنيف
 .الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطيا القانوف

 : 10الفصل 

. أداء الضريبة وتحمؿ التكاليؼ العامة واجب وفؽ نظاـ عادؿ ومنصؼ
تضع الدولة اآلليات الكفيمة بضماف استخالص الضريبة، والمساىمة في التكاليؼ العامة، 

  .وحسف التصرؼ في الماؿ العمومي، ومنع الفساد ومقاومة التيّرب والغش الجبائييف
:  11الفصل 

عمى كؿ مف يتولى رئاسة الجميورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتيا أو عضوية مجمس 
نواب الشعب أو عضوية الييئات الدستورية المستقمة أو أي وظيفة عميا أف يصرح 

. بمكاسبو وفؽ ما يضبطو القانوف
: 12الفصل 

تسعى الدولة إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازف بيف الجيات، 
 .واالستغالؿ الرشيد لمثروات الوطنية

:  13الفصل 
 .تمتـز الدولة بدعـ الالمركزية واعتمادىا بكامؿ التراب الوطني في إطار وحدة الدولة

:  14الفصل 
تُنّظـ وتعمؿ وفؽ مبادئ الحياد . اإلدارة العمومية في خدمة المواطف والصالح العاـ

. والمساواة واستمرارية المرفؽ العاـ، ووفؽ قواعد الشفافية والنزاىة والنجاعة والمساءلة
: 15لفصل ا

 .تضمف الدولة حياد المؤسسات التربوية عف التوظيؼ الحزبي
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: 16الفصل 
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسمحة، وقوات األمف الوطني، وأي قوات أخرى، ويكوف ذلؾ 

 .بمقتضى القانوف ولخدمة الصالح العاـ
: 17الفصل 

الجيش الوطني قوة عسكرية مسمحة قائمة عمى االنضباط، مؤلفة ومنظمة ىيكميا طبؽ 
القانوف، ويضطمع بواجب الدفاع عف الوطف واستقاللو ووحدة ترابو، وىو ممـز بالحياد 

 .ويدعـ الجيش الوطني السمطات المدنية وفؽ ما يضبطو القانوف. التاـ
 :18الفصل 

األمف الوطني مكمفة بحفظ األمف، والنظاـ العاـ، وحماية األفراد والمؤسسات قوات 
نفاذ القانوف، في كنؼ احتراـ الحريات وفي إطار الحياد التاـّ   .والممتمكات، وا 

 : 19الفصل 

المعاىدات الموافؽ عمييا مف قبؿ مجمس نواب الشعب، والمصادؽ عمييا، أعمى مف 
. القوانيف وأدنى مف الدستور

 

اللحتورواللرياارر:رالبابرالثاني
: 20الفصل 

المواطنوف والمواطنات متساووف في الحقوؽ والواجبات، وىـ سواء أماـ القانوف مف غير 
.  تمييز

تضمف الدولة لممواطنيف والمواطنات الحقوؽ والحريات الفردية والعاّمة، وتييئ ليـ أسباب 
 .العيش الكريـ

 :21الفصل 

. الحؽ في الحياة مقدس، ال يجوز المساس بو إال في حاالت قصوى يضبطيا القانوف
 :22الفصل 

وال . تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي
. تسقط جريمة التعذيب بالتقادـ
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: 23الفصل 
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكف، وسرية المراسالت واالتصاالت والمعطيات 

ر.الشخصية
. لكؿ مواطف الحرية في اختيار مقر إقامتو وفي التنقؿ داخؿ الوطف ولو الحؽ في مغادرتو
. ال يمكف المساس بيذه الحقوؽ والحريات إال في حاالت يضبطيا القانوف وبقرار قضائي

: 24الفصل 
يحجر سحب الجنسية التونسية مف أي مواطف أو تغريبو أو تسميمو أو منعو مف العودة 

ر.إلى الوطف
: 25الفصل 

حؽ المجوء السياسي مضموف طبؽ ما يضبطو القانوف، ويحجر تسميـ المتمتعيف بالمجوء 
 .السياسي

: 26الفصل 
المتيـ بريء إلى أف تثبت إدانتو في محاكمة عادلة ُتكفؿ لو فييا جميع ضمانات الدفاع 

. في أطوار التتبع والمحاكمة
: 27الفصل 

العقوبة شخصية، وال تكوف إال بمقتضى نص قانوني سابؽ الوضع، عدا حالة النص 
. األرفؽ بالمتيـ

: 28الفصل 
ال يمكف إيقاؼ شخص أو االحتفاظ بو إال في حالة التمبس أو بقرار قضائي، ويعمـ فورا 

وتحدد مدة اإليقاؼ واالحتفاظ . بحقوقو وبالتيمة المنسوبة إليو، ولو أف ينيب محاميا
. بقانوف
: 29الفصل 

. لكؿ سجيف الحؽ في معاممة إنسانية تحفظ كرامتو
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية مصمحة األسرة، وتعمؿ عمى إعادة تأىيؿ 

دماجو في المجتمع . السجيف وا 
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: 30الفصل 
. حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالـ والنشر مضمونة

ال يمكف الحد مف حرية التعبير واإلعالـ والنشر إال بموجب قانوف يحمي حقوؽ الغير 
. وسمعتيـ وأمنيـ وصحتيـ

. ال يمكف ممارسة رقابة مسبقة عمى ىذه الحريات
: 31الفصل 

الحؽ في النفاذ إلى المعمومة مضموف في حدود عدـ المساس باألمف الوطني وبالحقوؽ 
. المضمنة في الدستور

: 32الفصل 
. الحريات األكاديمية وحرية البحث العممي مضمونة

 .توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير البحث العممي والتكنولوجي
: 33الفصل 

 .حقوؽ االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبؽ ما يضبطو القانوف
: 34الفصل 

. حرية تكويف األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة
يضبط القانوف إجراءات تكويف األحزاب والنقابات والجمعيات، عمى أف ال يناؿ مف جوىر 

. ىذه الحرية
تمتـز األحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتيا األساسية وفي أنشطتيا بأحكاـ الدستور 

. والقانوف وبالشفافية المالية ونبذ العنؼ
: 35الفصل 

. الحؽ النقابي بما في ذلؾ حؽ اإلضراب مضموف
: 36الفصل 

حرية االجتماع والتظاىر السممي مضمونة، وتمارس حسبما يضبطو القانوف مف إجراءات 
. ال تمس مف جوىر ىذه الحرية
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: 37الفصل 
وتكفؿ الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر اإلمكانيات . الصحة حؽ لكؿ إنساف

. الضرورية لضماف السالمة وجودة الخدمات الصحية
وتضمف الحؽ في . تضمف الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخؿ المحدود

. التغطية االجتماعية طبؽ ما ينظمو القانوف
: 38الفصل 

. التعميـ إجباري إلى سف السادسة عشرة
تضمف الدولة الحؽ في التعميـ العمومي المجاني في كامؿ مراحمو، وتسعى إلى توفير 

اإلمكانيات الضرورية لتحقيؽ جودة التعميـ والتربية والتكويف وترسيخ المغة العربية 
. ودعميا
: 39الفصل 

. العمؿ حؽ لكؿ مواطف، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانو في ظروؼ الئقة وعادلة
: 40الفصل 

. الحؽ في الممكية ومنيا الممكية الفكرية مضموف، ويمارس في حدود القانوف
         :41الفصل 

. الحؽ في الثقافة مضموف
حرية اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع الثقافي، وتدعـ الثقافة الوطنية في تأصميا 

وتنوعيا وتجددىا، بما يكرس قيـ التسامح ونبذ العنؼ واالنفتاح عمى مختمؼ الثقافات 
. والحوار بيف الحضارات

. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمف حؽ األجياؿ القادمة فيو
: 42الفصل 

تدعـ الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية 
. والترفييية

: 43الفصل 
. الحؽ في الماء مضموف
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 .المحافظة عمى الماء وترشيد استغاللو واجب عمى الدولة والمجتمع
: 44الفصل 

.  الحؽ في بيئة سميمة ومتوازنة مضموف
: 45الفصل 

 . تضمف الدولة حماية حقوؽ المرأة وتدعـ مكاسبيا
. تضمف الدولة  تكافؤ الفرص بيف المرأة والرجؿ في تحمؿ مختمؼ المسؤوليات

.  تتخذ الدولة التدابير الكفيمة بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة
: 46الفصل 

. حؽ الطفؿ عمى أبويو وعمى الدولة ضماف الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعميـ
مف غير تمييز وفؽ المصمحة الفضمى  عمى الدولة توفير كؿ أنواع الحماية لجميع األطفاؿ

 .لمطفؿ
: 47الفصل 

. تحمي الدولة ذوي اإلعاقة مف كؿ تمييز
لكؿ مواطف ذي إعاقة الحؽ في االنتفاع، حسب طبيعة إعاقتو، بكؿ التدابير التي تمكنو 

 .مف االندماج الكامؿ في المجتمع
: 48الفصل 

يقرر القانوف الضوابط المتعمقة بالحقوؽ والحريات المضمونة بيذا الدستور وممارستيا 
وال ُيتخذ القانوف إال لحماية حقوؽ الغير أو لمقتضيات األمف . بما ال يناؿ مف جوىرىا

وتسير الييئات القضائية عمى حماية الحقوؽ . العاـ أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة
. والحريات مف أي انتياؾ

ر

رالسلطةرالسشريعية:رالبابرالثالث
: 49الفصل 

يمارس الشعب السمطة التشريعية عبر ممثميو بمجمس نواب الشعب أو عف طريؽ 
. االستفتاء
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 : 50الفصل 

مقّر مجمس نواب الشعب تونس العاصمة، ولو في الظروؼ االستثنائية أف يعقد جمساتو 
ر.بأي مكاف آخر مف تراب الجميورية

:  51الفصل 
. يتمتع مجمس نواب الشعب باالستقاللية اإلدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة

. يضبط مجمس نواب الشعب نظامو الداخمي ويصادؽ عميو باألغمبية المطمقة ألعضائو
تضع الدولة عمى ذمة المجمس الموارد البشرية والمادية الالزمة لحسف أداء النائب 

. لميامو
ر: 52الفصل 

الترشح لعضوية مجمس نواب الشعب حؽ لكؿ ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات 
عمى األقؿ، بمغ مف العمر ثالثا وعشريف سنة كاممة يوـ تقديـ ترشحو، شرط أف ال يكوف 

ر.مشموال بأي صورة مف صور الحرماف التي يضبطيا القانوف
:  53الفصل 

يعد ناخبا كؿ مواطف تونسي الجنسية بمغ مف العمر ثماني عشرة سنة كاممة وفؽ الشروط 
 .التي يحددىا القانوف االنتخابي

:  54الفصل 
ُينتخب أعضاء مجمس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزييا، وشفافا، وفؽ 

. القانوف االنتخابي
:  55الفصل 

ُينتخب مجمس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خالؿ األياـ الستيف األخيرة مف المدة 
. النيابية

. إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب خطر داىـ فإف مدة المجمس تمدد بقانوف
:  56الفصل 

 وتنتيي خالؿ  مف كؿ سنةيعقد مجمس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خالؿ شير أكتوبر
شير جويمية، عمى أف تكوف بداية الدورة األولى مف المدة النيابية لمجمس نواب الشعب 
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 بدعوة مف  في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما مف اإلعالف عف النتائج النيائية لالنتخابات
 .رئيس المجمس المتخمي

وفي صورة تزامف بداية الدورة األولى مف المدة النيابية لمجمس نواب الشعب مع عطمتو 
 .تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة

ويجتمع مجمس نواب الشعب أثناء عطمتو في دورة استثنائية بطمب مف رئيس الجميورية 
. أو مف رئيس الحكومة أو مف ثمث أعضائو لمنظر في جدوؿ أعماؿ محدد

:  57الفصل 
:  يؤدي كؿ عضو بمجمس نواب الشعب في بداية مباشرتو لميامو اليميف التالية

أقسـ باهلل العظيـ أف أخدـ الوطف بإخالص، وأف ألتـز بأحكاـ الدستور وبالوالء التاـ "
". لتونس
: 58الفصل 

.   ينتخب مجمس نواب الشعب في أوؿ جمسة لو رئيسا مف بيف أعضائو
خاصة تتكوف وتتوزع المسؤوليات فييا عمى لجانا يشكؿ مجمس نواب الشعب لجانا قارة و

.  أساس التمثيؿ النسبي
يمكف لمجمس نواب الشعب تكويف لجاف تحقيؽ، وعمى كافة السمطات مساعدتيا عمى أداء 

. مياميا
  :59الفصل 

المعارضة مكّوف أساسي في مجمس نواب الشعب، ليا حقوقيا التي تمكنيا مف النيوض 
بمياميا في العمؿ النيابي، وتضمف ليا تمثيمية مناسبة وفاعمة في كؿ ىياكؿ المجمس 

ومف . وأنشطتو الداخمية والخارجية، ومنيا الحؽ في تكويف لجنة تحقيؽ كؿ سنة وترؤسيا
ر.واجباتيا اإلسياـ النشط والبّناء في العمؿ النيابي

:  60الفصل 
 .التصويت في مجمس نواب الشعب شخصي وال يمكف تفويضو

:  61الفصل 
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانيف مف عشرة نواب عمى األقؿ، أو بمشاريع 

. قوانيف مف رئيس الجميورية أو رئيس الحكومة
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ويختص رئيس الحكومة بتقديـ مشاريع قوانيف الموافقة عمى المعاىدات ومشاريع قوانيف 
.  المالية

. ولمشاريع القوانيف أولوية النظر
 :62الفصل 

مقترحات القوانيف ومقترحات التعديؿ المقدمة مف قبؿ النواب ال تكوف مقبولة إذا كاف 
ر.إقرارىا يخؿ بالتوازنات المالية لمدولة التي تـ ضبطيا في قوانيف المالية

: 63الفصل 
يصادؽ مجمس نواب الشعب باألغمبية المطمقة ألعضائو عمى مشاريع القوانيف األساسية، 
وبأغمبية أعضائو الحاضريف عمى مشاريع القوانيف العادية، عمى أاّل تقؿ ىذه األغمبية عف 

. ثمث أعضاء المجمس
ال يعرض مشروع القانوف األساسي عمى مداولة الجمسة العامة لمجمس نواب الشعب إال 

. بعد مضي خمسة عشر يوما مف إحالتو عمى المجنة المختصة
:  64الفصل 

: تتخذ شكؿ قوانيف عادية النصوص المتعمقة بػ
إحداث أصناؼ المؤسسات والمنشآت العمومية واإلجراءات المنظمة لمتفويت  -

فييا، 
الجنسية،  -
االلتزامات المدنية والتجارية،  -
اإلجراءات أماـ مختمؼ أصناؼ المحاكـ،   -
ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عمييا وكذلؾ المخالفات  -

المستوجبة لعقوبة سالبة لمحرية، 
العفو العاـ،   -
جراءات استخالص المعاليـ والمساىمات، ما لـ  - ضبط قاعدة األداء ونسبو وا 

يعط تفويض في ذلؾ إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانيف المالية أو القوانيف ذات 
الصبغة الجبائية، 

نظاـ إصدار العممة،   -
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القروض والتعيدات المالية لمدولة،  -
ضبط الوظائؼ العميا،  -
التصريح بالمكاسب،  -
 الضمانات األساسية الممنوحة لمموظفيف المدنييف والعسكرييف،  -
 تنظيـ المصادقة عمى المعاىدات ، -
قوانيف المالية وغمؽ الميزانية والمصادقة عمى مخططات التنمية،  -
المبادئ األساسية لنظاـ الممكية والحقوؽ العينية والتعميـ والبحث العممي  -

والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتييئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانوف الشغؿ 
. والضماف االجتماعي

: تتخذ شكؿ قوانيف أساسية النصوص المتعمقة بالمسائؿ التالية
 الموافقة عمى المعاىدات، -
تنظيـ العدالة والقضاء،  -
تنظيـ اإلعالـ والصحافة والنشر،  -
تنظيـ األحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والييئات المينية وتمويميا،  -
تنظيـ الجيش الوطني،  -
تنظيـ قوات األمف الوطني والديوانة،  -
القانوف االنتخابي،  -
، 55التمديد في مدة مجمس نواب الشعب وفؽ أحكاـ الفصؿ  -
، 74التمديد في المدة الرئاسية وفؽ أحكاـ الفصؿ  -
 الحريات وحقوؽ اإلنساف، -
 األحواؿ الشخصية، -
الواجبات األساسية لممواطنة،  -
السمطة المحمية،  -
تنظيـ الييئات الدستورية،  -

. يدخؿ في مجاؿ السمطة الترتيبية العامة المواد التي ال تدخؿ في مجاؿ القانوف



 هشروع دستىر الجوهىرية التىنسية

 

 إهضبء رئيس الهيئة الوشتركة للتنسيك والصيبغة             إهضبء الوقرر العبم للذستىر 14

 

:  65الفصل 
يرخص القانوف في موارد الدولة وتكاليفيا حسب الشروط المنصوص عمييا بالقانوف 

. األساسي لمميزانية
يصادؽ مجمس نواب الشعب عمى مشاريع قوانيف المالية وغمؽ الميزانية طبؽ الشروط 

. المنصوص عمييا بالقانوف األساسي لمميزانية
 أكتوبر وتتـ المصادقة عميو في 31يقدـ مشروع قانوف المالية لممجمس في أجؿ أقصاه 

 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريتو في أجؿ ال يتجاوز 20أجؿ أقصاه 
. أسبوعا

 ديسمبر يمكف تنفيذ المشروع بأقساط ذات 31إذا لـ يختـ مشروع قانوف المالية في أجؿ 
 .ثالثة أشير قابمة لمتجديد بمقتضى أمر حكومي

:  66الفصل 
تعرض المعاىدات التجارية والمعاىدات المتعمقة بالتنظيـ الدولي أو بحدود الدولة أو 

بالتعيدات المالية لمدولة أو بحالة األشخاص أو بأحكاـ ذات صبغة تشريعية عمى مجمس 
. نواب الشعب لمموافقة

 .ال تصبح المعاىدات نافذة إال بعد المصادقة عمييا
:  67الفصل 

ال يمكف إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجمس نواب الشعب، أو 
إيقافو، أو محاكمتو ألجؿ آراء أو اقتراحات يبدييا، أو أعماؿ يقـو بيا، في ارتباط بميامو 

ر.النيابية
: 68الفصل 

إذا اعتصـ النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنو ال يمكف تتبعو أو إيقافو طيمة مدة نيابتو 
. في تيمة جزائية ما لـ ترفع عنو الحصانة

أما في حالة التمبس بالجريمة فإنو يمكف إيقافو، وُيعمـ رئيس المجمس حاال عمى أف 
. ينتيي اإليقاؼ إذا طمب مكتب المجمس ذلؾ
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:  69الفصل 
في حالة حؿ المجمس أو أثناء عطمتو النيابية يمكف لرئيس الحكومة إصدار مراسيـ 

تعرض عمى مصادقة المجمس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظاـ االنتخابي مف 
 .مجاؿ المراسيـ

يمكف لمجمس نواب الشعب بثالثة أخماس أعضائو أف يفوض بقانوف لمدة محدودة 
ولغرض معيف إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيـ تدخؿ في مجاؿ القانوف تعرض حاؿ 

. انقضاء المدة المذكورة عمى مصادقة المجمس
 

السلطةرالستنيييةرر:رالبابرالرابع
:  70الفصل 

. يمارس السمطة التنفيذية رئيس الجميورية وحكومة يرأسيا رئيس الحكومة
 

 رئيس الجوهىرية :القسن األول

:  71الفصل 
رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة، ورمز وحدتيا، يضمف استقالليا واستمراريتيا، ويسير 

. عمى احتراـ الدستور
: 72الفصل 

المقر الرسمي لرئاسة الجميورية تونس العاصمة، ويمكف في الظروؼ االستثنائية أف 
. ينقؿ إلى أي مكاف آخر مف تراب الجميورية

:  73الفصل 
الترشح لمنصب رئيس الجميورية حؽ لكؿ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة، 

. دينو اإلسالـ
يشترط في المترشح يوـ تقديـ ترشحو أف يكوف غير حامؿ لجنسية أخرى وبالغا مف العمر 

. أربعيف سنة عمى األقؿ وخمسا وسبعيف سنة عمى األكثر
تشترط تزكية المترشح مف قبؿ عدد مف أعضاء مجمس نواب الشعب أو رؤساء مجالس 

. الجماعات المحمية المنتخبة أو الناخبيف المرسميف حسبما يضبطو القانوف االنتخابي



 هشروع دستىر الجوهىرية التىنسية

 

 إهضبء رئيس الهيئة الوشتركة للتنسيك والصيبغة             إهضبء الوقرر العبم للذستىر 16

 

:  74الفصل 
خالؿ األياـ الستيف األخيرة مف المدة الرئاسية  ينتخب رئيس الجميورية لمدة خمسة أعواـ

. انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزييا وشفافا وباألغمبية المطمقة لألصوات المصرح بيا
وفي صورة عدـ حصوؿ أي مف المترشِحيف عمى األغمبية المطمقة في الدورة األولى، تنظـ 

دورة ثانية خالؿ األسبوعيف التالييف لإلعالف عف النتائج النيائية لمدورة األولى، ويتقدـ 
. لمدورة الثانية المترّشحاف المحرزاف عمى أكثر عدد مف األصوات في الدورة األولى

إذا توفي أحد المترشِحيف في الدورة األولى، أو حدث لو مانع قيري يمنعو مف االستمرار، 
ذا انسحب أحد المترشحْيف . يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد االنتخابية مف جديد وا 

 مف حيث عدد لدورة اإلعادة أو توفي أو حدث لو مانع آخر يحّؿ محّمو المترشح التالي
. األصوات المتحصؿ عمييا في الدورة األولى

ذا تعذر إجراء االنتخاب في موعده بسبب خطر داىـ، فإف المدة الرئاسية تمدد بقانوف .  وا 
 .وال يجوز تولي رئاسة الجميورية ألكثر مف دورتيف كاممتيف، متصمتيف أو منفصمتيف

:  75الفصل 
: يؤدي رئيس الجميورية المنتخب أماـ مجمس نواب الشعب اليميف التالية

أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ عمى استقالؿ تونس وسالمة ترابيا، وأف أحتـر دستورىا "
 ".وتشريعيا، وأف أرعى مصالحيا، وأف ألتـز بالوالء ليا

. ال يجوز لرئيس الجميورية الجمع بيف مسؤولياتو وأية مسؤولية حزبية
:  76الفصل 

يختص برسـ السياسات العامة في مجاالت الدفاع يتوّلى رئيس الجميورية تمثيؿ الدولة، و
والعالقات الخارجية واألمف القومي المتعمؽ بحماية الدولة والتراب الوطني مف التيديدات 

 .الداخمية والخارجية وذلؾ في انسجاـ مع السياسة العامة لمدولة
: كما يتوّلى

حّؿ مجمس نواب الشعب في الصورة التي ينّص عمييا الدستور،  -
 رئاسة مجمس األمف القومي، -
القيادة العميا لمقوات المسمحة،   -
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براـ السمـ بعد موافقة مجمس نواب الشعب بأغمبية ثالثة أخماس  - إعالف الحرب وا 
رساؿ قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجمس نواب الشعب والحكومة، عمى أف  أعضائو، وا 

ينعقد المجمس لمبت في األمر خالؿ أجؿ ال يتجاوز ستيف يوما،  
، 79اتخاذ التدابير التي تحتميا الحالة االستثنائية، واإلعالف عنيا طبؽ الفصؿ  -
 المصادقة عمى المعاىدات واإلذف بنشرىا، -

إسناد األوسمة،  -
. العفو الخاص -

 : 77الفصل 
: يتولى رئيس الجميورية

عفاءه، -  تعييف مفتي الجميورية التونسية وا 
التعيينات واإلعفاءات في الوظائؼ العميا برئاسة الجميورية والمؤسسات التابعة  -

 . وتضبط ىذه الوظائؼ العميا بقانوفليا،
التعيينات واإلعفاءات في الوظائؼ العميا العسكرية والدبموماسية والمتعمقة باألمف  -

ويشترط في التعيينات عدـ اعتراض المجنة النيابية المعنية في أجؿ ال يتجاوز . القومي
 .وتضبط ىذه الوظائؼ العميا بقانوف. عشريف يوما

  إلى رئيس الجميورية، رئيس الحكومةيقدموتعييف محافظ البنؾ المركزي باقتراح  -
. وبعد مصادقة أغمبية الحاضريف مف مجمس نواب الشعب عمى أال تقؿ عف ثمث األعضاء

ـّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطمب مف ثمث أعضاء مجمس نواب الشعب ومصادقة  ويت
 .أغمبية الحاضريف عمى أال تقؿ عف الثمث

:  78الفصل 
. لرئيس الجميورية أف يخاطب مجمس نواب الشعب

:  79الفصل 
لرئيس الجميورية في حالة خطر داىـ ميدد لكياف الوطف وأمف البالد واستقالليا، بحيث 
يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أف يتخذ التدابير التي تحتميا تمؾ الحالة االستثنائية، 

وذلؾ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجمس نواب الشعب، وُيعِمُف عف التدابير في 
. بياف إلى الشعب
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ويجب أف تيدؼ ىذه التدابير إلى تأميف عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب 
وفي ىذه الحالة . اآلجاؿ، ويعتبر مجمس نواب الشعب في حالة انعقاد دائـ طيمة ىذه الفترة

ال يجوز لرئيس الجميورية حؿ مجمس نواب الشعب كما ال يجوز تقديـ الئحة لـو ضد 
. الحكومة

وبعد مرور ثالثيف يوما عمى سرياف ىذه التدابير، وفي كؿ وقت بعد ذلؾ، يعيد إلى 
المحكمة الدستورية بطمب مف رئيس مجمس نواب الشعب أو ثالثيف مف أعضائو البتُّ في 

وتصرح المحكمة بقرارىا عالنية في أجؿ أقصاه . استمرار الحالة االستثنائية مف عدمو
.  خمسة عشر يوما

ويوجو رئيس الجميورية بيانا في ذلؾ إلى . وُينيى العمؿ بتمؾ التدابير بزواؿ أسبابيا
. الشعب
: 80الفصل 

يختـ رئيس الجميورية القوانيف ويأذف بنشرىا بالجريدة الرسمية لمجميورية التونسية في 
. أجؿ ال يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء مف بموغيا إليو مف المحكمة الدستورية

باستثناء مشاريع قوانيف المالية ومشاريع القوانيف الدستورية، لرئيس الجميورية الحؽ، 
أثناء أجؿ عشرة أياـ مف بموغ مشروع القانوف إليو مف رئيس مجمس نواب الشعب في رد 

ذا تمت المصادقة باألغمبية المطمقة . المشروع مع التعميؿ إلى المجمس لمتداوؿ ثانية وا 
ألعضائو فإف رئيس الجميورية يختمو، ويأذف بنشره، في أجؿ ال يتجاوز خمسة عشر 

.  يوما مف بموغو إليو مف المحكمة الدستورية
:  81الفصل 

لرئيس الجميورية، استثنائيا، أف يعرض عمى االستفتاء مشاريع القوانيف المتعمقة 
بالموافقة عمى المعاىدات، أو بالحريات وحقوؽ اإلنساف، أو باألحواؿ الشخصية، 

والمصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس نواب الشعب وغير المخالفة لمدستور، بناء عمى قرار 
. ويعتبر العرض عمى االستفتاء تخميا عف حؽ الرد. المحكمة الدستورية

ذا أفضى االستفتاء إلى قبوؿ المشروع فإف رئيس الجميورية يختمو ويأذف بنشره في  وا 
. أجؿ ال يتجاوز خمسة عشر يوما مف تاريخ اإلعالف عف نتائج االستفتاء

. ويضبط القانوف االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء واإلعالف عف نتائجو
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:  82الفصل 
لرئيس الجميورية إذا تعذر عميو القياـ بميامو بصفة وقتية أف يفوض سمطاتو إلى رئيس 

.  الحكومة لمدة ال تزيد عف ثالثيف يوما قابمة لمتجديد مرة واحدة
. ويعمـ رئيس الجميورية رئيس مجمس نواب الشعب بتفويضو المؤقت لسمطاتو

:  83الفصل 
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجميورية، ألسباب تحوؿ دوف تفويضو سمطاتو، 

تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحؿ رئيس الحكومة محؿ رئيس 
.  وال يمكف أف تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستيف يوما. الجميورية

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستيف يوما، أو في حالة تقديـ رئيس الجميورية استقالتو 
كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائـ، أو ألي سبب 

آخر مف أسباب الشغور النيائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النيائي، 
وتبمغ ذلؾ إلى رئيس مجمس نواب الشعب الذي يتولى فورا مياـ رئيس الجميورية بصفة 

. مؤقتة ألجؿ أدناه خمسة وأربعوف يوما وأقصاه تسعوف يوما
:  84الفصل 

في حالة الشغور النيائي يؤدي القائـ بمياـ رئيس الجميورية اليميف الدستورية أماـ 
مجمس نواب الشعب، وعند االقتضاء أماـ مكتبو، أو أماـ المحكمة الدستورية في حالة 

. حؿ المجمس
:  85الفصل 

. يمارس القائـ بمياـ رئيس الجميورية، خالؿ الشغور الوقتي أو النيائي، المياـ الرئاسية
وال يحؽ لو المبادرة باقتراح تعديؿ الدستور، أو المجوء إلى االستفتاء، أو حؿ مجمس نواب 

. الشعب
وخالؿ المدة الرئاسية الوقتية ُينتخب رئيس جميورية جديد لمدة رئاسية كاممة، كما ال 

. يمكف تقديـ الئحة لوـ ضّد الحكومة
: 86الفصل 

يتمتع رئيس الجميورية بحصانة قضائية طيمة توليو الرئاسة، وتعمؽ في حقو كافة آجاؿ 
. التقادـ والسقوط، ويمكف استئناؼ اإلجراءات بعد انتياء ميامو
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.  ال يسأؿ رئيس الجميورية عف األعماؿ التي قاـ بيا في إطار أدائو لميامو
:  87الفصل 

يمكف ألغمبية أعضاء مجمس نواب الشعب المبادرة بالئحة معممة إلعفاء رئيس الجميورية 
مف أجؿ الخرؽ الجسيـ لمدستور ويوافؽ عمييا المجمس بأغمبية الثمثيف مف أعضائو وفي 

وال يمكف لممحكمة . ىذه الصورة تقع اإلحالة إلى المحكمة الدستورية لمبت في ذلؾ
وال يعفي ذلؾ مف التتبعات الجزائية عند . الدستورية أف تحكـ في صورة اإلدانة إال بالعزؿ

 .ويترتب عمى الحكـ بالعزؿ فقدانو لحؽ الترشح ألي انتخابات أخرى. االقتضاء
 

 الحــــــــكومة :القسم الثانً

 : 88الفصل 

تتكوف الحكومة مف رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارىـ رئيس الحكومة وبالتشاور مع 
. رئيس الجميورية بالنسبة لوزارتْي الخارجية والدفاع

في أجؿ أسبوع مف اإلعالف عف النتائج النيائية لالنتخابات، يكمؼ رئيس الجميورية، 
مرشح الحزب أو االئتالؼ االنتخابي المتحصؿ عمى أكبر عدد مف المقاعد بمجمس نواب 

وفي صورة التساوي في عدد . الشعب، بتكويف الحكومة خالؿ شير يجدد مرة واحدة
. المقاعد يعتمد لمتكميؼ عدد األصوات المتحصؿ عمييا

عند تجاوز األجؿ المحدد دوف تكويف الحكومة، أو في حالة عدـ الحصوؿ عمى ثقة 
مجمس نواب الشعب، يقـو رئيس الجميورية في أجؿ عشرة أياـ بإجراء مشاورات مع 

األحزاب واالئتالفات والكتؿ النيابية لتكميؼ الشخصية األقدر مف أجؿ تكويف حكومة في 
. أجؿ أقصاه شير

إذا مرت أربعة أشير عمى تكميؼ المرشح األوؿ، ولـ يمنح أعضاء مجمس نواب الشعب 
الثقة لمحكومة، لرئيس الجميورية الحؽ في حؿ مجمس نواب الشعب والدعوة إلى 
. انتخابات تشريعية جديدة في أجؿ أدناه خمسة وأربعوف يوما وأقصاه تسعوف يوما

عند نيؿ . تعرض الحكومة موجز برنامج عمميا عمى مجمس نواب الشعب لنيؿ الثقة
. الحكومة ثقة المجمس يتولى رئيس الجميورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائيا
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:  يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤىا أماـ رئيس الجميورية اليميف التالية
أقسـ باهلل العظيـ أف أعمؿ بإخالص لخير تونس وأف أحتـر دستورىا وتشريعيا وأف أرعى "

 ".مصالحيا وأف ألتـز بالوالء ليا
 : 89الفصل 

ُيمنع الجمع بيف عضوية الحكومة وعضوية مجمس نواب الشعب، ويضبط القانوف 
 .االنتخابي كيفية سّد الشغور

 .وال يجوز لرئيس الحكومة وال ألعضائيا ممارسة أية مينة أخرى
:  90الفصل 

.  يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة لمدولة ويسير عمى تنفيذىا
: 91الفصل 

: يختص رئيس الحكومة بػػػػػ
إحداث وتعديؿ وحذؼ الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتيا وصالحياتيا  -

بعد مداولة مجمس الوزراء، 
، تو عضو أو أكثر مف أعضاء الحكومة أو البت في استقاؿةإقاؿ -
إحداث أو تعديؿ أو حذؼ المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح اإلدارية  -

وضبط اختصاصاتيا وصالحياتيا بعد مداولة مجمس الوزراء، 
وتضبط الوظائؼ . إجراء التعيينات واإلعفاءات في الوظائؼ المدنية العميا -

 المدنية العميا بقانوف،
. ويعمـ رئيس الحكومة رئيس الجميورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاتو المذكورة

 .يتصرؼ رئيس الحكومة في اإلدارة، ويبـر االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية
ويمكف لرئيس الحكومة أف يفوض بعض صالحياتو . وتسير الحكومة عمى تنفيذ القوانيف

 .لموزراء
إذا تعذر عمى رئيس الحكومة ممارسة ميامو بصفة وقتية، يفوض سمطاتو إلى أحد 

. الوزراء
: 92الفصل 

  .رئيس الحكومة ىو رئيس مجمس الوزراء
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 .ينعقد مجمس الوزراء بدعوة مف رئيس الحكومة الذي يضبط جدوؿ أعمالو
يرأس رئيس الجميورية مجمس الوزراء وجوبا في مجاالت الدفاع، والعالقات الخارجية، 

واألمف القومي المتعمؽ بحماية الدولة والتراب الوطني مف التيديدات الداخمية والخارجية، 
.  وعند حضوره يرأس المجمس. ولو أف يحَضر ما عداىا مف مجالس وزراء

 . يتـ التداوؿ في كؿ مشاريع القوانيف بمجمس الوزراء
 : 93الفصل 

يمارس رئيس الحكومة السمطة الترتيبية العامة، ويصدر األوامر الفردية التي يمضييا بعد 
.  مداولة مجمس الوزراء

 .وتسمى األوامر الصادرة عف رئيس الحكومة أوامر حكومية
 .  يتـ اإلمضاء المجاور لألوامر ذات الصبغة الترتيبية مف قبؿ كؿ وزير معني

 . يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذىا الوزراء
:  94الفصل 

. الحكومة مسؤولة أماـ مجمس نواب الشعب
: 95الفصل 

لكؿ عضو بمجمس نواب الشعب أف يتقدـ إلى الحكومة بأسئمة كتابية أو شفاىية طبؽ ما 
 .يضبطو النظاـ الداخمي لممجمس

:  96الفصل 
يمكف التصويت عمى الئحة لـو ضد الحكومة، بعد طمب معمؿ يقدـ لرئيس مجمس نواب 

وال يقع التصويت عمى الئحة المـو إال بعد مرور . الشعب مف ثمث األعضاء عمى األقؿ
. خمسة عشر يوما عمى إيداعيا لدى رئاسة المجمس

ويشترط لسحب الثقة مف الحكومة موافقة األغمبية المطمقة مف أعضاء المجمس، وتقديـ 
ـّ تكميفو مف  مرشح بديؿ لرئيس الحكومة ُيصاَدؽ عمى ترشيحو في نفس التصويت، ويت

. قبؿ رئيس الجميورية بتكويف حكومة
في صورة عدـ تحقؽ األغمبية المذكورة، ال يمكف أف تقدـ الئحة المـو مجددا ضد الحكومة 

. إال بعد ُمضي ستة أشير
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يمكف لمجمس نواب الشعب سحب الثقة مف أحد أعضاء الحكومة بعد طمب معمؿ يقدـ 
لرئيس المجمس مف ثمث األعضاء عمى األقؿ، عمى أف يتـ التصويت عمى سحب الثقة 

. باألغمبية المطمقة
:    97الفصل 

وتقدـ االستقالة كتابة إلى رئيس . تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة لمحكومة بكامميا
.  الجميورية الذي يعمـ بيا رئيس مجمس نواب الشعب

يمكف لرئيس الحكومة أف يطرح عمى مجمس نواب الشعب التصويت عمى الثقة في 
مواصمة الحكومة لنشاطيا، ويتـ التصويت باألغمبية المطمقة ألعضاء مجمس نواب 

.  الشعب، فإف لـ يجدد المجمس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيمة
وفػي الحػالتػيف يكّمػػؼ رئػيػس الجػميػورية الشخصػية األقدر لتكػويف حكػومة طبػؽ 

.  88مقتضيات الفصؿ 
:  98الفصل 

عند الشغور النيائي لمنصب رئيس الحكومة، ألي سبب عدا حالتْي االستقالة وسحب 
الثقة، يكمؼ رئيس الجميورية مرشح الحزب أو االئتالؼ الحاكـ بتكويف حكومة خالؿ 

وعند تجاوز األجؿ المذكور دوف تكويف الحكومة، أو في حالة عدـ الحصوؿ عمى . شير
الثقة، يكمؼ رئيس الجميورية الشخصية األقدر ليتولى تكويف حكومة تتقدـ لنيؿ ثقة 

. 88مجمس نواب الشعب طبؽ أحكاـ الفصؿ 
تواصؿ الحكومة المنتيية مياميا تصريؼ األعماؿ تحت إشراؼ عضو منيا يختاره مجمس 

.  الوزراء ويسميو رئيس الجميورية إلى حيف مباشرة الحكومة الجديدة مياميا
:  99الفصل 

ترفع النزاعات المتعمقة باختصاص كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس الحكومة إلى 
المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجؿ أسبوع بناء عمى طمب يرفع إلييا مف 

. أحرص الطرفيف
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السلطةرالحقاايةرر:رالبابرالخامس
: 100الفصل 

القضاء سمطة مستقمة تضمف إقامة العدؿ، وعموية الدستور، وسيادة القانوف، وحماية 
.  الحقوؽ والحريات

ر.القاضي مستقؿ ال سمطاف عميو في قضائو لغير الدستور والقانوف
: 101الفصل 

ويجب عميو االلتزاـ بالحياد والنزاىة، وكّؿ إخالؿ منو في . يشترط في القاضي الكفاءة
 .أدائو لواجباتو موجب لممساءلة

: 102الفصل 
 وفي حالة ال يمكف تتبعو أو إيقافو ما لـ ترفع عنو،يتمتع القاضي بحصانة جزائية، و

عالـ مجمس القضاء الراجع إليو بالنظر الذي يبت في مطمب رفع  التمبس يجوز إيقافو وا 
 .الحصانة

 القضبء العذلي واإلداري والوبلي: القسن األول

 :103الفصل 
 .يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء عمى رأي مطابؽ مف المجمس األعمى لمقضاء

: 104الفصل 
وال يعزؿ، كما ال يمكف إيقافو عف العمؿ، أو إعفاؤه، أو  ال ينقؿ القاضي دوف رضاه،
إاّل في الحاالت وطبؽ الضمانات التي يضبطيا القانوف،  تسميط عقوبة تأديبية عميو،

 .وبموجب قرار معّمؿ مف المجمس األعمى لمقضاء
: 105الفصل 

والمتقاضوف متساووف أماـ . لكؿ شخص الحؽ في محاكمة عادلة في أجؿ معقوؿ
 .القضاء

حؽ التقاضي وحؽ الدفاع مضموناف، وييسر القانوف المجوء إلى القضاء ويكُفؿ لغير 
. القادريف ماليا اإلعانة العدلية

 .جمسات المحاكـ عمنية إال إذا اقتضى القانوف سريتيا
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: 106الفصل 
 .يحجر كؿ تدخؿ في سير القضاء

: 107الفصل 
ويمنع إحداث محاكـ استثنائية، أو سّف إجراءات استثنائية . تحدث أصناؼ المحاكـ بقانوف

 .مف شأنيا المساس بمبادئ المحاكمة العادلة
ويضبط القانوف اختصاصيا . المحاكـ العسكرية محاكـ متخّصصة في الجرائـ العسكرية

 .وتركيبتيا وتنظيميا واإلجراءات المتبعة أماميا والنظاـ األساسي لقضاتيا
: 108الفصل 

تصدر األحكاـ وتنفذ باسـ الشعب، ويحجر االمتناع عف تنفيذىا أو تعطيؿ تنفيذىا دوف 
 .موجب قانوني

 للقضاءالمجلس األعلى : الفرع األول

: 109الفصل 
يتكّوف المجمس األعمى لمقضاء مف أربعة ىياكؿ ىي مجمس القضاء العدلي، ومجمس 

. القضاء اإلداري، ومجمس القضاء المالي، وىيئة المجالس القضائية
يتركب كؿ ىيكؿ مف ىذه اليياكؿ في نصفو مف قضاة أغمبيـ منتخبوف وقضاة معينيف 

 .بالصفة وفي النصؼ المتبقي مف غير القضاة
 .ينتخب المجمس األعمى لمقضاء رئيسا لو مف بيف أعضائو مف القضاة األعمى رتبة
يضبط القانوف اختصاص كؿ ىيكؿ مف ىذه اليياكؿ األربعة، وتركيبتو، وتنظيمو، 

 .واإلجراءات المتبعة أمامو
: 110الفصل 

يتمتع المجمس األعمى لمقضاء باالستقالؿ اإلداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعّد مشروع 
 .ميزانيتو ويناقشو أماـ المجنة المختصة بمجمس نواب الشعب

: 111الفصل 
وتقترح ىيئة . يضمف المجمس األعمى لمقضاء حسف سير القضاء واحتراـ استقاللو

المجالس القضائية اإلصالحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانيف المتعمقة 
بالقضاء التي تعرض عمييا وجوبا، ويبّت كؿ مف المجالس الثالثة في المسار الميني 

. لمقضاة وفي التأديب
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يعّد المجمس األعمى لمقضاء تقريرا سنويا يحيمو إلى كؿ مف رئيس الجميورية، ورئيس 
. مجمس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ويتـ نشره

القضاء العدلً : الفرع الثانً

: 112الفصل 
 .يتكوف القضاء العدلي مف محكمة تعقيب، ومحاكـ درجة ثانية، ومحاكـ درجة أولى

ويمارس قضاة . النيابة العمومية جزء مف القضاء العدلي، وتشمميا الضمانات المكفولة لو
النيابة العمومية مياميـ في إطار السياسة الجزائية لمدولة طبؽ اإلجراءات التي يضبطيا 

. القانوف
تعّد محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيمو إلى كؿ مف رئيس الجميورية، ورئيس مجمس 

 .الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجمس األعمى لمقضاء، ويتـ نشرهنواب 
قانوف تنظيـ القضاء العدلي، واختصاصاتو، واإلجراءات المتبعة لديو، والنظاـ اؿيضبط 

. األساسي الخاص بقضاتو
القضاء اإلداري : الفرع الثالث

: 113الفصل 
يتكوف القضاء اإلداري مف محكمة إدارية عميا، ومحاكـ إدارية استئنافية، ومحاكـ إدارية 

  .ابتدائية
يختص القضاء اإلداري بالنظر في تجاوز اإلدارة سمطتيا، وفي النزاعات اإلدارية، ويمارس 

 .وظيفة استشارية طبؽ القانوف
تعّد المحكمة اإلدارية العميا تقريرا سنويا تحيمو إلى كؿ مف رئيس الجميورية، ورئيس 

 .الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجمس األعمى لمقضاء، ويتـ نشرهنواب مجمس 
يضبط القانوف تنظيـ القضاء اإلداري، واختصاصاتو، واإلجراءات المتبعة لديو، والنظاـ 

 .األساسي الخاص بقضاتو
القضاء المالً : الفرع الرابع

 :114الفصل 
 .يتكوف القضاء المالي مف محكمة المحاسبات بمختمؼ ىيئاتيا

تختّص محكمة المحاسبات بمراقبة حسف التصّرؼ في الماؿ العاـ، وفقا لمبادئ الشرعية 
والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبيف العمومييف، وتقّيـ طرؽ التصرؼ 
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وتزجر األخطاء المتعمقة بو، وتساعد السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية عمى رقابة 
. تنفيذ قوانيف المالية وغمؽ الميزانية

تعّد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيمو إلى كؿ مف رئيس الجميورية، ورئيس 
كما . مجمس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجمس األعمى لمقضاء، ويتـ نشره

. تعد محكمة المحاسبات عند االقتضاء تقارير خصوصية يمكف نشرىا
يضبط القانوف تنظيـ محكمة المحاسبات، واختصاصاتيا، واإلجراءات المتبعة لدييا، 

. والنظاـ األساسي الخاص بقضاتيا
 

 الوحكوة الذستىرية: القسن الثبني

: 115الفصل 
المحكمة الدستورية ىيئة قضائية مستقمة تترّكب مف اثني عشر عضوا مف ذوي الكفاءة ال 

. تقؿ خبرتيـ عف خمس عشرة سنة، ثمثاىـ مف المختصيف في القانوف
يقترح كؿ مف رئيس الجميورية، ورئيس مجمس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجمس 

. األعمى لمقضاء، ستة مرشحيف، عمى أف يكوف ثمثاىـ مف المختصيف في القانوف
ينتخب مجمس نواب الشعػػػب اثني عشر عضػػػوا باعتماد النصؼ مف كؿ جية ترشيح، 

 .ويكوف االنتخاب بأغمبية ثالثة أخماس أعضاء المجمس ولفترة واحدة مّدتيا تسع سنوات
وفي حالة عدـ الحصوؿ عمى األغمبية المطموبة يعاد االنتخاب مف بيف المرشحيف 

وفي صورة عدـ حصوليا يعاد اقتراح مرشحيف آخريف . المتبقيف باعتماد نفس األغمبية
 .وتعاد عممية االنتخاب بنفس الطريقة

يجّدد ثمث أعضاء المحكمة الدستورية كّؿ ثالث سنوات، ويسّد الشغور الحاصؿ في تركيبة 
 .المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينيا مع مراعاة جية الترشيح واالختصاص
 . ينتخب أعضاء المحكمة مف بينيـ رئيسا ونائبا لو مف المختصيف في القانوف

: 116الفصل 
 .يحّجر الجمع بيف عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائؼ أو مياـ أخرى

: 117الفصل 
: تختص المحكمة الدستورية دوف سواىا بمراقبة دستورية

. كؿ مشاريع القوانيف المعروضة عمييا مف قبؿ رئيس الجميورية قبؿ ختميا -
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مشاريع القوانيف الدستورية المعروضة عمييا مف قبؿ رئيس مجمس نواب الشعب  -
. 142حسبما ىو مقرر بالفصؿ 

مشاريع القوانيف الدستورية المعروضة عمييا مف قبؿ رئيس مجمس نواب الشعب  -
. لمراقبة احتراـ إجراءات تعديؿ الدستور

الجميورية قبؿ ختـ مشروع قانوف المعاىدات المعروضة عمييا مف قبؿ رئيس  -
 .الموافقة عمييا

القوانيف المحالة عمييا مف المحاكـ  تبعا لمدفع بعدـ الدستورية بطمب مف أحد  -
 .الخصـو في الحاالت وطبؽ اإلجراءات التي يقرىا القانوف

 .النظاـ الداخمي لمجمس نواب الشعب المعروض عمييا مف قبؿ رئيس المجمس -
. كما تتولى المياـ األخرى المسندة إلييا بمقتضى الدستور

 :118الفصل 
ُتصدر المحكمة الدستورية قراراتيا باألغمبية، ويكوف صوت الرئيس مرجحا عند تساوي 

وتكوف قراراتيا معّممة وممزمة لجميع السمطات، وتنشر بالجريدة الرسمية . األصوات
 .لمجميورية التونسية

  :119الفصل 
ُيحاؿ مشروع القانوف المخالؼ لمدستور إلى رئيس الجميورية ومنو إلى مجمس نواب 

وعمى رئيس الجميورية . الشعب لمنظر فيو ثانية وتعديمو طبقا لقرار المحكمة الدستورية
 .قبؿ ختمو إرجاعو إلى المحكمة الدستورية لمنظر في دستوريتو خالؿ شير

 :120الفصل 
عند تعيد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدـ دستورية قانوف، فإف نظرىا يقتصر عمى 
المطاعف التي تمت إثارتيا، وتبّت فييا خالؿ ثالثة أشير قابمة لمتمديد لنفس المدة مرة 

 .واحدة، ويكوف ذلؾ بقرار معّمؿ
دستورية فإّنو يتّوقؼ العمؿ بالقانوف في حدود ما اؿإذا قضت المحكمة الدستورية بعدـ 

   .قضت بو
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 :121الفصل 
يضبط القانوف تنظيـ المحكمة الدستورية واإلجراءات المتبعة لدييا والضمانات التي يتمتع 

ر.بيا أعضاؤىا
ر

الهيئااراللدستويةرالمسسحقلةرر:رالبابرالسا س
: 122الفصل 

. تعمؿ الييئات الدستورية المستقمة عمى دعـ الديمقراطية
تتمتع ىذه الييئات بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية، وتُنتخب مف قبؿ 

وعمى كافة . مجمس نواب الشعب، وترفع إليو تقريرا سنويا، وتكوف مسؤولة أمامو
.  مؤسسات الدولة تيسير عمميا

. يضبط القانوف تركيبة ىذه الييئات وتنظيميا وسبؿ مساءلتيا
 

 هيئة االنتخبببت: القسن األول

: 123الفصل 
تتولى ىيئة االنتخابات إدارة وتنظيـ االنتخابات واالستفتاءات، واإلشراؼ عمييا في جميع 

. مراحميا، وتضمف سالمة المسار االنتخابي ونزاىتو وشفافّيتو، وتصّرح بالنتائج
. تتمتع الييئة بالسمطة الترتيبية في مجاؿ اختصاصيا

 يباشروف  والنزاىة،تتركب الييئة مف تسعة أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة
. مياميـ لفترة واحدة، مّدتيا سّت سنوات، ويجّدد ثمث أعضائيا كؿ سنتيف

 

رهيئة اإلعالم: القسن الثبني
: 124الفصل 

تتولى ىيئة اإلعالـ تعديؿ قطاع اإلعالـ، وتطويره، وتسير عمى ضماف حرية التعبير 
.  واإلعالـ وحؽ النفاذ إلى المعمومة، وعمى ضماف إعالـ تعددي نزيو

. وتستشار الييئة وجوبا في مشاريع القوانيف المتصمة بمجاؿ اختصاصيا
تتكوف الييئة مف تسعة أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة، يباشروف 

. ويجّدد ثمث أعضائيا كؿ سنتيفمياميـ لفترة واحدة، مدتيا ست سنوات، 
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 هيئة حقىق اإلنسبى: القسن الثبلث

: 125الفصل 
تراقب ىيئة حقوؽ اإلنساف احتراـ الحريات وحقوؽ اإلنساف، وتعمؿ عمى تعزيزىا، وتقترح 
ما تراه لتطوير منظومة حقوؽ اإلنساف، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانيف المتصمة 

. بمجاؿ اختصاصيا
. تحقؽ الييئة في حاالت انتياؾ حقوؽ اإلنساف لتسويتيا أو إحالتيا عمى الجيات المعنية
تتكوف الييئة مف أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة، يباشروف مياميـ 

. لفترة واحدة، مدتيا سّت سنوات
 

 هيئة التنوية الوستذاهة وحقىق األجيبل القبدهة: القسن الرابع

: 126الفصل 
تستشار ىيئة التنمية المستدامة وحقوؽ األجياؿ القادمة وجوبا في مشاريع القوانيف 

لمييئة أف و. المتعمقة بالمسائؿ االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية
. تبدي رأييا في المسائؿ المتصمة بمجاؿ اختصاصيا

تتكوف الييئة مف أعضاء مف ذوي الكفاءة والنزاىة يباشروف مياميـ لفترة واحدة مدتيا 
 .سّت سنوات

 

 هيئة الحىكوة الرشيذة وهكبفحة الفسبد: القسن الخبهس

: 127الفصل 
تسيـ ىيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد 

.  ومكافحتو ومتابعة تنفيذىا ونشر ثقافتيا، وتعّزز مبادئ الشفافية والنزاىة والمساءلة
حالتيا  تتولى الييئة رصد حاالت الفساد في القطاعيف العاـ والخاص، والتحقيؽ فييا، وا 

.  عمى الجيات المعنية
.  تستشار الييئة وجوبا في مشاريع القوانيف المتصمة بمجاؿ اختصاصيا

.   بمجاؿ اختصاصياالمتصمةلمييئة أف تبدي رأييا في النصوص الترتيبية العامة 
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تتكوف الييئة مف أعضاء مستقميف محايديف مف ذوي الكفاءة والنزاىة يباشروف مياميـ 
. ويجّدد ثمث أعضائيا كؿ سنتيفلفترة واحدة مّدتيا سّت سنوات 

 

السلطةرالملليةرر:رابعالبابرالس
ر:128الفصل 

. تقـو السمطة المحمية عمى أساس الالمركزية
تتجسد الالمركزية في جماعات محمية، تتكوف مف بمديات وجيات وأقاليـ، يغطي كؿ صنؼ 

. منيا كامؿ تراب الجميورية وفؽ تقسيـ يضبطو القانوف
ر.يمكف أف تحدث بقانوف أصناؼ خصوصية مف الجماعات المحمية

: 129الفصل 
تتمتع الجماعات المحمية بالشخصية القانونية، وباالستقاللية اإلدارية والمالية، وتدير 

 .المصالح المحمية وفقا لمبدإ التدبير الحر
:  130الفصل 

. تدير الجماعات المحمية مجالس منتخبة
 .تنتخب المجالس البمدية والجيوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزييا وشفافا

. تنتخب مجالس األقاليـ مف قبؿ أعضاء المجالس البمدية والجيوية
. يضمف القانوف االنتخابي تمثيمية الشباب في مجالس الجماعات المحمية

: 131الفصل 
السمطة المركزية  تتمتع الجماعات المحمية بصالحيات ذاتية وصالحيات مشتركة مع

.  وصالحيات منقولة منيا
. توزع الصالحيات المشتركة والصالحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع

تتمتع الجماعات المحمية بسمطة ترتيبية في مجاؿ ممارسة صالحياتيا، وتُنشر قراراتيا 
. الترتيبية في جريدة رسمية لمجماعات المحمية

: 132الفصل 
لمجماعات المحمية موارد ذاتية، وموارد محالة إلييا مف السمطة المركزية، وتكوف ىذه 

. الموارد مالئمة لمصالحيات المسندة إلييا قانونا
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كؿ إحداث لصالحيات أو نقؿ ليا مف السمطة المركزية إلى الجماعات المحمية، يكوف 
. مقترنا بما يناسبو مف موارد

. يتـ تحديد النظاـ المالي لمجماعات المحمية بمقتضى القانوف
: 133الفصل 

تتكفؿ السمطة المركزية بتوفير موارد إضافية لمجماعات المحمية تكريسا لمبدإ التضامف 
. وباعتماد آلية التسوية والتعديؿ

ر.تعمؿ السمطة المركزية عمى بموغ التكافؤ بيف الموارد واألعباء المحمية
: 134الفصل 

لمجماعات المحمية في إطار الميزانية المصادؽ عمييا حرية التصرؼ في مواردىا حسب 
ر.قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي

: 135الفصل 
ر.تخضع الجماعات المحمية فيما يتعمؽ بشرعية أعماليا لمرقابة الالحقة

: 136الفصل 
تعتمد الجماعات المحمية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضماف 
إسياـ أوسع لممواطنيف والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتييئة الترابية ومتابعة 

ر.تنفيذىا طبقا لما يضبطو القانوف
: 137الفصل 

يمكف لمجماعات المحمية أف تتعاوف وأف تنشئ شراكات فيما بينيا لتنفيذ برامج أو إنجاز 
. أعماؿ ذات مصمحة مشتركة

. كما يمكف لمجماعات المحمية ربط عالقات خارجية لمشراكة والتعاوف الالمركزي
ر.يضبط القانوف قواعد التعاوف والشراكة

:  138الفصل 
 .مجمس الجماعات المحمية ىيكؿ تمثيمي لمجالس الجيات مقره خارج العاصمة

ينظر مجمس الجماعات المحمية في المسائؿ المتعمقة بالتنمية والتوازف بيف الجيات، 
ويبدي الرأي في مشاريع القوانيف المتعمقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحمية، ويمكف 

. دعوة رئيسو لحضور مداوالت مجمس نواب الشعب
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 .تضبط  تركيبة مجمس الجماعات المحمية وميامو بقانوف
: 139الفصل 

يبت القضاء اإلداري في جميع النزاعات المتعمقة بتنازع االختصاص التي تنشأ فيما بيف 
. الجماعات المحمية وبيف السمطة المركزية والجماعات المحمية

 

 علييراللدستورر:رالبابرالثامن
: 140الفصل 

لرئيس الجميورية أو لثمث أعضاء مجمس نواب الشعب حّؽ المبادرة باقتراح تعديؿ 
 .الدستور، ولمبادرة رئيس الجميورية أولوية النظر

: 141الفصل 
 :ال يمكف ألّي تعديؿ دستوري أف يناؿ مف 

اإلسالـ باعتباره ديف الدولة،  -
المغة العربية باعتبارىا المغة الرسمية،  -
النظاـ الجميوري،  -
الصفة المدنية لمدولة،  -
مكتسبات حقوؽ اإلنساف وحرياتو المضمونة في ىذا الدستور،  -
 .عدد الدورات الرئاسية ومددىا بالزيادة -

 :142الفصل 
كّؿ مبادرة لتعديؿ الدستور تعرض مف قبؿ رئيس مجمس نواب الشعب عمى المحكمة 
الدستورية إلبداء الرأي في كونيا ال تتعمؽ بما ال يجوز تعديمو حسبما ىو مقرر بيذا 

 . الدستور
 .ينظر مجمس نواب الشعب في مبادرة التعديؿ لمموافقة باألغمبية المطمقة عمى مبدإ التعديؿ

ـّ تعديؿ الدستور بموافقة ثمثي أعضاء مجمس نواب 141مع مراعاة مقتضيات الفصؿ  ، يت
ولرئيس الجميورية أف يعرضو عمى االستفتاء وتتـ المصادقة عميو في ىذه . الشعب

. الحالة باألغمبية المطمقة
ر
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األألحاارالخساميةرر:رالبابرالسادع
ر:143الفصل 

. توطئة ىذا الدستور جزء ال يتجزّأ منو
ر:144الفصل 

. تفسر أحكاـ الدستور ويؤوؿ بعضيا البعض كوحدة منسجمة
 

األألحااراانسحقاليةرر:رالبابرالعاشر
: 145الفصل 

بعد المصادقة عمى الدستور برمتو وفؽ أحكاـ الفصؿ الثالث مف القانوف التأسيسي عدد 
 والمتعمؽ بالتنظيـ المؤقت لمسمط 2011 ديسمبر  16 المؤرخ في 2011 لسنة 6

العمومية، يعقد المجمس الوطني التأسيسي جمسة عامة خارقة لمعادة يتـ فييا ختـ 
الدستور مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس المجمس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة 

. ويأذف رئيس المجمس الوطني التأسيسي بنشره
: 146الفصل 

دخؿ الدستور حيز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة لو وتبقى ي
. النصوص المعموؿ بيا حاليا سارية المفعوؿ إلى حيف إلغائيا

تدخؿ أحكاـ الدستور حيز النفاذ في اليـو األوؿ مف الشير التالي لمشير الذي تـ ختمو 
 وتتولى الجمسة العامة لممحكمة اإلدارية الصالحيات الممنوحة لممحكمة الدستورية .فيو
الدفع بعدـ الدستورية والبت في طمب إعفاء رئيس الجميورية، وال تدخؿ البت في عدا 

األحكاـ المتعمقة بصالحية مراقبة الدستورية عف طريؽ الدفع حيز النفاذ إال بعد ثالث 
وتعتبر سائر المحاكـ غير مخولة . سنوات مف مباشرة المحكمة الدستورية لمياميا األخرى

. لمراقبة دستورية القوانيف
 :تستثنى مف مقتضيات الفقرة الثانية مف ىذا الفصؿ بعض األحكاـ كما يمي
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 والقسـ 54 و53 و52الباب الثالث المتعمؽ بالسمطة التشريعية باستثناء الفصوؿ  -
تدخؿ حيز النفاذ يوـ اإلعالف عف : الثاني مف الباب الرابع المتعمؽ بالحكومة

. النتائج النيائية ألوؿ انتخابات تشريعية بعد ختـ الدستور
 73القسـ األوؿ مف الباب الرابع المتعمؽ برئيس الجميورية باستثناء الفصميف  -

يدخؿ حيز النفاذ يوـ اإلعالف عف النتائج النيائية ألوؿ انتخابات رئاسية : 74و
. بعد ختـ الدستور

يدخؿ : القسـ األوؿ مف الباب الخامس المخصص لمقضاء العدلي واإلداري والمالي -
. حيز النفاذ عند استكماؿ إرساء المجمس األعمى لمقضاء

 عمى سائر جرائـ التعذيب 22يسري عدـ سقوط جريمة التعذيب بالتقادـ المقرر بالفصؿ 
 .بما في ذلؾ الجرائـ المرتكبة قبؿ دخوؿ ىذا الدستور حيز النفاذ

تتـ التزكية في أوؿ انتخابات رئاسية بعد ختـ ىذا الدستور مف عدد مف أعضاء المجمس 
الوطني التأسيسي وفؽ العدد الذي يضبط ألعضاء مجمس نواب الشعب أو مف عدد مف 

. الناخبيف المرسميف حسبما يضبطو القانوف االنتخابي

لى حيف انتخاب مجمس نواب الشعب لممجمس الوطني التأسيسي  بعد ختـ ىذا الدستور وا 
حداث ىيئات تؤمف نفاذ أحكاـ الدستور . سف قوانيف وا 

 وهللا ولي التىفيك
 
 

 


