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 3122 َىفًبز 32 تىَض فٍ                                                                       

 

 

 

          ىرــــــزوع دطتيشـ     

 نهجًهـــىرَّــت انتىَظُّــــت

    
 

 سٙب األسزبر ػ١بع رشأ   1ٚلغ إػذاد ٘زا اٌّششٚع طٍت ٌجٕخ خجشاء             

خ ٚاٌّجبدئ األسبس١ خب ٠ٍٟ ٔمذ َ ثؼغ اٌّػبشٛس ٚفٟ ِ اثٓ  ِ ٌٙزا  الِح اٌؼب

   جؼخ ِٚٓ ح١ش اٌّحزٜٛ.اٌّششٚع ِٓ ح١ش إٌّٙج١ خ اٌّز  

 

 

 

 تـــهجُّ ـانًُ

    
 ــ االنطالق من الواقع الّتاريخي التونسي. 1

 
ٌّة أن ٌتوّخوا إحدى  بإمكان األخّصائٌٌن الذٌن هم بصدد إعداد مشارٌع دستور

ٌّة ثّم إعداد  الطرٌقتٌن: ٌّة األجنب إّما االقتباس المباشر من التجارب الدستور
ٌّة الخاّصة بالبالد  المشروع على أساسها وإّما االنطالق من التجربة الدستور
ٌّة. إّن  ثّم تعدٌلها، إن اقتضت الحاجة، باللجوء إلى النصوص والتجارب األجنب

عتماد على التارٌخ الدستوري تتمّثل فً االالطرٌقة التً تبّناها هذا المشروع 
ٌّة الراهنة والماضٌة والطموحات والرؤى  التونسً واألحداث السٌاس
ٌّة.وعلى هذه األسس تّم تحرٌر النّص األول من المشروع فً مرحلة  المستقبل

                                                 
 

 أيٍُ يحفىظ، غبسٌ انغزاَزٌ، ػًز بىبكزٌ. طهًً انظًُزٌ، ،طهظبُم انمهُبٍ َبجٍ، ، نًُبءبٍ ػبشىر )رئُض(اػُبض ; انهجُت انذطتىرَت 

 ة،أطًبء َىَزحفُظت شمُز، َجبة انُؼمىبٍ، وطُهت انكؼبٍ، ، طهظبُم انمهُبٍ ،نًُبء َبجٍ ،بٍ ػبشىر )رئُض(اػُبض :  نجُـــت انخبــــزاء

ًّ  طُف،بنهّ بيصطفً  غًبٍَ،طهُى انهّ  ح،يحًذ رضب جُُّ  فزحبث انحزشبٍَ، طهًً انظًُزٌ، َظزي فزاوص،    غبسٌ انغزاَزٌ، بدٌ انشرَبٍ،ح

  ًّ ًّىٌ. ػًز بىبكزٌ،يؼتّش انمزلىرٌ، يُُز انظُىطٍ، أيٍُ يحفىظ ،  ذ شفُك صزصبر،يح   طهُى ك
1
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ٌّة بالرجوع إلى التجارب  أولى، ثّم وقع أحٌانا تدقٌقه وتعدٌله من الناحٌة التقن
ٌّة بما فٌها من ن ٌّات.  األجنب       صوص ونظر

 
 ٌ أّدي إنُه.ظبو انظُبطٍ انذّ ــ انمطغ يغ انذطتىر انمذَى وانُّ  3

 

سٗ ٠مظذ ٘زا اٌّششٚع اٌمطغ اٌظبسَ ٚإٌٙبئٟ ِغ إٌظبَ اٌس١بسٟ اٌز   ٞ وش 

خ. ِٓ ٘زا اٌٛجٗ اٌذسزٛس اٌسبثك ِغ اٌزّس ه ثبٌزٛاطً اٌزبس٠خٟ ٌٍذٌٚخ اٌزٛٔس١  

ذ ِٓ ح١ش اٌّجبدئ اٌس١بس١ خ األسبس١ خ سٞ ِزأو  ش  سُ ٘زا اٌّششٚع ثجبٔت رح٠ز  

  َ  ث١ٓ اٌسٍؾ ٚ ا١ٌٙبوً. ِٚٓ ح١ش اٌزٛاصْ اٌزب

 

 ــ االلتصبر ػهً انًببدئ األطبطُّت دوٌ انتطّزق إنً انتفبصُم. 4

 

ْ  فٟ ٘زا اٌس١بق ٠ٕجغٟ أْ ٔزو   اٌذسزٛس ١ٌس ثّجٍ خ لب١ٔٛٔ خ ٚثٕبء ػٍٝ رٌه  ش أ

خ ٚأْ ٠زشن ٠جت أْ ٠مزظش اٌذسزٛس ػٍٝ ا  ِ ٌّجبدئ األسبس١ خ ٚاٌمٛاػذ اٌؼب

اٌزفبط١ً ٚاٌمٛاػذ اٌجضئ١ خ الخزظبص اٌسٍطخ اٌزشش٠ؼ١ خ. ٚرجؼب ٌزٌه 

 فظال. 19اخزظشٔب ِششٚع ٘زا اٌذسزٛس فٟ 

 

 ظبث انذطتىرَت.ــ تبظُظ يشهذ انًؤطّ  5

 
 

ٔس١جب ِسزؼظٝ  9191ٟ أدخٍذ ػ١ٍٗ أطجح دسزٛس ثفؼً اٌزٕم١حبد اٌىث١شح اٌز  

 برٗ اٌمب١ٔٛٔ خ.ٌزٕبٚي ِٓ ح١ش ١٘ىٍزٗ ِٚٓ ح١ش إجشاءارٗ ٚآ١ٌ  ا

ِٓ ٘زا إٌّطٍك لّٕب ثزجس١ؾ ا١ٌٙى١ٍ خ اٌذسزٛس٠ خ ٚاإلجشاءاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

فٟ إٌض  اٌذسزٛسٞ، فحزفذ ِٓ ٘زا اٌّششٚع ثؼغ ا١ٌٙبوً اٌذسزٛس٠ خ ِثً 

وّب ٚلغ حزف  س٠ٓ.اٌغشفخ اٌثب١ٔخ اٌجشٌّب١ٔ خ اٌّزّثٍخ لذ٠ّب فٟ ِجٍس اٌّسزشب

اٌّجٍس االلزظبدٞ ٚاالجزّبػٟ ٚفٟ ٔفس اٌس١بق أػبد ٘زا اٌّششٚع ٚحذح 

ػٓ اٌز١١ّض اٌمذ٠ُ ث١ٓ اٌمبْٔٛ األسبسٟ ٚاٌمبْٔٛ خٍٝ  اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔ خ ٚر

 اٌؼبدٞ.
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 ىحُذ اإلجزائٍ و انهُكهٍ.ــ انتّ  6

 

أدخً ٘زا اٌّششٚع فىشح ٞ أششٔب إ١ٌٗ سبثمب ثجبٔت رٛح١ذ اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔ خ اٌز  

أسبس١ خ ٚجذ٠ذح ال ِث١ً ٌٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌذسزٛسٞ اٌّمبسْ رزّثً  فٟ رٛح١ذ 

خ فٟ لؼبء اٌذٌٚخ. ٚ٘زٖ اٌفىشح رجس   ذد فٟ اٌمسُ ا١ٌٙبوً اٌمؼبئ١ خ اٌّخزظ 

اٌثبٟٔ ِٓ اٌجبة اٌخبِس ِٓ ٘زا اٌّششٚع اٌّزؼٍ ك ثـ"ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ" 

ذ ٞ ٠ٙذف إٌٝ "رشس١خ دٌٚخ اٌمبْٔٛ رشس١خب ، اٌز  ٠ٚجّغ ٘زا اٌّجٍس اٌّٛح 

 اٌّحىّخ اٌذسزٛس٠ خ ٚاٌّحىّخ اإلداس٠ خ ٚاٌّحىّخ اٌّب١ٌ خ. ،شبِال ٚفؼ١ٍ ب"

 

 

 

 ىيــانًحت

 
 
 

 إػالٌ انحمىق وانحزَّـــبث. -2

 

جبٔفٟ،  91اٌّجبدئ اٌس١بس١ خ األسبس١ خ ٌثٛسح  دشرو  ٟ ثجبٔت اٌزٛؽئخ اٌز  

ٚ  رؼش ع ٘زا اٌّششٚع فٟ ثبث فظال( إٌٝ إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠ بد  91) يٗ األ

األسبس١ خ ِٚؼّْٛ اٌجبة ٠حزٛٞ ػٍٝ حّب٠خ حمٛق اإلٔسبْ ٚاٌّٛاؽٓ فٟ 

 ثالدٔب.

 

 انًببدئ األطبطُّت. -3

 

ثجبٔت إػالْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠ بد رجٕٝ  ٘زا اٌّششٚع ثؼغ اٌّجبدئ األسبس١ خ 

 زٖ اٌّجبدئ ٟ٘ ا٢ر١خ:جبػٙب فٟ رس١١ش ٚرٕظ١ُ دٚا١ٌت اٌذٌٚخ ٚ٘اٌٛاجت إر  

 ــ اٌظجغخ اٌّذ١ٔ خ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١ خ ٌٍذٌٚخ.

 ــ اٌزضاِبد األحضاة اٌس١بس١ خ إصاء اٌذٌٚخ اٌذ٠ّمشاؽ١ خ.

 ــ رحج١ش اسزخذاَ اٌّشبػش اٌذ١ٕ٠ خ ألغشاع س١بس١ خ.

 ــ احزشاَ حمٛق اٌّؼبسػخ.
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 ــ ح١بد اإلداسح.

 ّسؤ١ٌٚٓ اٌس١بس١١ٓ.ــ حّب٠خ األِٛاي اٌؼ١ِّٛ خ ٚشفبف١ خ ِذاخ١ً اٌ

  
 ت نهًىاطٍ.انىاجببث األطبطُّ   -4
 

ٌٍمبْٔٛ ٚ أداء  ذ اٌّششٚع ٚجٛد اٌٛاججبد األسبس١خ ٌٍّٛاؽٓ ٚ ٟ٘ االِزثبيأو  

خ ٚاٌذفبع ػٓ اٌٛؽٓ ػذ  اٌؼذٚاْ اٌخبسجٟ اٌؼشائت ٚاٌخذِخ اٌؼسىش٠  

 ٚحّب٠خ سالِخ اٌٛؽٓ ٚحشِزٗ.

 

 طبُؼت انُظبو انظُبطٍ.  -5
 

ي ث١ٓ إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ رجٕٝ  اٌّششٚع ٔظب ِب س١بس١ ب ِزٛاصٔب ِٚخزٍطب ٠زٕض 

ٚإٌظبَ اٌشئبسٟ  إر ٠أخز ِٓ إٌظبَ اٌشئبسٟ أزخبة سئ١س اٌجّٙٛس٠ خ أزخبثب 

خ س١بد٠ خ فٟ لجؼزٗ ٠ٚأخز ِٓ إٌظبَ   ِ ب ِٚجبششا ِغ إثمبء طالح١ بد ٘ب  ِ ػب

ٌٕٛاة ٚث١ٓ اٌجشٌّبٟٔ رٛصثغ اٌؼًّ اٌس١بسٟ ٚإٌشبؽ اٌحىِٟٛ ث١ٓ ِجٍس ا

 ٟ ٠شأسٙب"سئ١س اٌحىِٛخ".اٌحىِٛخ اٌز  

 

 و انمبَىٌ و يجهض لضبء انذونت. دونت انحكّ   -6
 

 ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌذسزٛسٞ.  و انمبَىٌ انحكّ  دٌٚخ ٠شِٟ اٌّششٚع إٌٝ إسسبء

٠ٕحظش اخزظبص ِجٍس لؼبء ٚاٌغشع أحذس ِجٍس لؼبء اٌذٌٚخ.  ٙزاٌٚ

خ ٚ سالِخ خ اٌمشاساد اإلداس٠  خ اٌمبْٔٛ ٚششػ١  اٌذٌٚخ فٟ سلبثخ دسزٛس٠  

ً اٌّحىّخ فٟ ٘زٖ ا١ٌٙىٍخ رّث  خ. ٚف اٌّبٌٟ ٚاٌّحبسجخ اٌؼ١ِّٛ  اٌزظش  

فٟ رٌه ػّبْ ٌزٛح١ذ لؼبء اٌذٌٚخ ثأٔٛاػٗ خ ٚخ أػٍٝ دسجخ لؼبئ١  اٌذسزٛس٠  

 اٌمبْٔٛ.ٚ ٌزحم١ك دٌٚخ اٌحك  خ ٚخ اٌمبػذح اٌذسزٛس٠  ٌٚؼ٠ٍٛ  

 

 انحكىيت واطتمزارهب. يىضغ  - 7

 

فٟ إٌّظِٛخ اٌمطجٟ جؼً اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب ا١ٌٙىً  ٝإٌف ٘زا اٌّششٚع ٠ٙذ

ٚ   اٌذسزٛس٠ خ ٛ  ٚاٌّسؤٚي األ . وّب أٗ  ٠سٙش ػٍٝ اسزمشاس اةي ٌذٜ ِجٍس إٌ
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  .ٌّبْاٌجش ٙب ٚث١ٓاٌّزجبدٌخ ث١ٕثزٕظ١ُ ِالئُ ١ٌ٢ بد اٌّشالجخ  اٌحىِٛخ ٚرٌه

( 36ػٍٝ اٌثمخ )اٌفظً  اٌزم١ٕبد وبٌحظٛي خالي ثؼغاٌٙذف ٠زحم ك ِٓ ٚ٘زا 

اة( 31ٚالئحخ اٌٍَٛ )اٌفظً ػٍٝ  ٚاٌزظ٠ٛذ  ٛ ً  ِجٍس إٌ  (.31)اٌفظً  ح

 

 يىضغ رئُض انجًهىرَّت. – 8

 

ِب ث١ٓ اٌسٍؾ اٌؼ١ِّٛ خ حگجؼً سئ١س اٌجّٙٛس٠ خ  إ٠ٌٝٙذف ٘زا اٌّششٚع 

خ ث١ٓ اٌحىِٛخ ٚاٌجشٌّبْ. وّب ٠سٙش ػٍٝ إسٕبد ثؼغ  اٌذسزٛس٠ خ ٚثبٌخبط 

بد اٌزم١ٍذ٠ خ اٌس١بد٠ خ ٌفبئذح سئ١س اٌجّٙٛس٠ خ ِغ إثؼبدٖ ػٓ ِّبسسخ اٌظالح١  

ٝ اٌحىِٛخ ٚسئ١سٙب رحذ ِشالجخ ٟ رشجغ إٌاٌس١بسخ اٌحى١ِٛ خ ا١ِٛ١ٌ خ اٌز  

ب جشٌّبْاٌ  ِ ْ  سئ١س اٌجّٙٛس٠ خ سٍطخ ِٕزخجخ إٔزخبثب شؼج١ ب ػب . ِغ اٌؼٍُ أ

٠ب.   ٚسش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATDC, Chawki GADDES, Projet de contitution de la Haute Instance



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىرـــــــــــانذطت

 

 

 
 

 

 

 

ATDC, Chawki GADDES, Projet de contitution de la Haute Instance



7 

 

 

 

 

  تــــــــــــــــــىطئــــانت

 
 ن:ـنعمأعضاء المجمس الوطني التأسيسي  التونسي الشعب موممث   نحن
 

وضعت حد ا لنظام ي الت  ثورة الكرامة  ي قامت عمييابالمبادئ الت   قناتعم     -
ي الت  ة ة التونسي  مبادئ الحركة الوطني  مع  تواصالمت ومث  فاسد جائر و استبدادي 

 ة.االستعماري  خم صت الوطن من الييمنة 

والطغيان وعدم المساواة وغياب التوازن الجيوي  لالستبدادالقطعي  فضنار  -
 ة لمسمطة.ة والممارسة الفردي  والفساد والرشوة والمحسوبي  

تمييز بسبب  دون أي   ةة والجماعي  الفردي   ةات األساسي  لحري  ا بضمان التزامنا -
 .وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أو الجيةالدين  غة أوالجنس أو الم  

ة لمسير نحو مجتمع متقد م حر  وعادل الديمقراطي  بقيم و  ة القانونعموي  ب تمس كنا -
 .وأخوي  

 .ولي العام  تمس كنا بقواعد القانون الد   -
 االقتصادي واالجتماعي والثقافي المتوازن لمبالد تحقيق النمو  حرصنا عمى  -

 ة.ادل لمثروة الوطني  عمى توزيع عو 
ة المشاعة بين الشعوب بالقيم اإلنساني  و ة طني  توثيق عرى الوحدة الو ب كناتمس  - 
ة وتعمل لتحقيق السمم واألمن ي تدين بكرامة اإلنسان وبالعدالة وبالحري  الت  
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 الدوليين والتعاون الحر  مع جميع الدول والشعوب عمى أساس المساواة والقيم
 المشتركة. والمصالح ةالكوني  

 ة.ي تشكل رافدا من روافد الحضارة العالمي  الت   الحضارية اإلسالمقيم ب قناتعم  - 
ة والعمل العربي المشترك والتضامن اإلفريقي لبناء بالوحدة المغاربي  كنا تمس   -

 مصير أفضل.
ة والعدالة وضد  الطغيان مع جميع الشعوب المناضمة من أجل الحري   تضامننا- 

 .العنصريةو  واالستبداد
  والعدالة ة والتسامحة والتعددي  الحري  تكفل  ةري  و جمي عمى إقامة إصرارنا  -
 .السمطالفصل بين و  أساسيا سيادة الشعب ةاالجتماعي    
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 ل األوّ بة ـانب
 

 تـبث األطبطُّ و انحزَّ  إػالٌ انحمىق

 
 

 أي  من  ىذا الحق  يحمي القانون و  في الحياة سالمقد   لإلنسان الحق   :2الفصل 
 اعتداء. 

 عقوبة اإلعدام. تمغى

من  يعاقب كل  و تان مصان ةات البشري  ذوكرامة ال ةالحرمة الجسدي   :3الفصل 
تعد  و  ميما كانت أعذاره. ميينةضو لمعاممة الإنسانية أو ا أو يعر  ب إنسانيعذ  

يقاعيا األوامر الصادرة بإ تبرتع ت جرائم غير قابمة لمتقادم. والىذه الممارسا
 .اقترفيان ة مي  مسؤولمعفيا من عذرا 

ال يجوز التمييز بينيم متساوون في الحقوق والواجبات و  نو المواطن: 4الفصل 
 .غةأو الم  الجيوي  االنتماءأو أو الدين أو الجنس  العرقبسبب 
عمى الدولة  يرتسو  الواجباتساء والرجال متساوون في الحقوق و الن :5الفصل 

زمة لمعاقبة العنف دابير الال  الت  القوانين و  راستصداة بفعمي   جعل ىذه المساواة
 السياسي في المجال والمناصفة مبدأ المساواةتكريس لط عمى النساء و المسم  

 ة.األحوال الشخصي  ة ماد  في واالجتماعي و  واالقتصادي
ة الديني  ممارسة الشعائر و مطمقة الضمير و المعتقد الفكر و ة حري   :6الفصل 

 دون تمييز.مجميع مضمونة ل

اىر ظوالت  ممي نظ م الس  تالو  ووالتعبير عنالرأي ة بحري   فرد ع كل  يتمت  : 7الفصل 
 إال   التوو مي ائو أور فكاره أو آال يضار شخص بسبب أو  بجميع صوره.والتجم ع 
 .ي يحد دىا القانونور الت  في الص  
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 ة السياسي  و  ةالمدني   اتالجمعي  و  ماتعمى تكوين المنظ   دقيو يجوز تسميط ال 
 . النشرو اإلعالم  ال عمىة و النقابي  و 
ر   والمعنوي أ الدعوة إلى العنف م إذا كان اليدف منوالتنظ   ممارسة حق   تحج 

  ة. عمى الكراىي   التحريض والتمييز ميما كان أساسو أ إلى الدعوة ادي أوالم
مصمحة د إذا ىد   مضمون، واإلضراب حق  مشروع إال  النقابي  الحق   :8الفصل 

 ة.ة أساسي  عام  
ة ل السمطة التنفيذي  تتدخ   الة مضمونة. و الجامعي  ة و ات األكاديمي  الحري   :9الفصل 

 ة الراجعة لمجامعات.البيداغوجي  ة و في الشؤون العممي  

 ضمن لو حق  ت محاكمة عادلةبى تثبت إدانتو يم بريء حت  مت  كل   : :الفصل 
 إال  ال تكون ة و العقوبة شخصي  و  .تبع والمحاكمةأطوار الت   في كل   الدفاع

  األرفق.الة النص  ح اعد الوضعبق بمقتضى قانون سا
بإذن قضائي و  ظي إال  اإليقاف التحف   ال يتم  ة و لمرقابة القضائي   االحتفاظيخضع 
ر    تعس في.اإليقاف ال أو الحتفاظايحج 

االضطياد بجميع الطرق في مقاومة الظمم و  لممواطن الحق   :21الفصل 
 ة.سممي  ال

ة وسري   المسكن وحرمةة يضمن القانون حرمة الحياة الخاص   :22الفصل 
ألجل  إال   ىذه الحقوق والحري ات من يحد  الشخصي بجميع أنواعو. وال  صالاالت  

 ة وتحت رقابة القضاء.المصمحة العام  

 اختيار مقر  خارجيا و نقل داخل البالد و ة الت  مواطن حري   لكل   :23الفصل 
 إقامتو.
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الوطن أو منعو من العودة مواطن عن تراب  ر تغريب أي  يحج   :24لفصل ا
ر تسميم الال  إليو. و   جئين السياسيين.يحج 

حماية  لمشعب وعمىالتراث الثقافي عمى حفاظ الالدولة عمى تسير  :25 الفصل
 . التبديدالف و ة من كل  محاوالت اإلتموارده الطبيعي  

  في حدود القانون. انالصناعة مضمونجارة و ة التحري  و  ةالممكي   حق   :26الفصل 
مستوى عيش يحفظ لو بيئة سميمة وفي  في إنسان الحق   لكل   :27الفصل 
 المالئمة عمى توفير الظروف ولةالد تسيرو  ي احتياجاتو األساسية.يمب  كرامتو و 
 لذلك.

عادل يضمن لو و مستقل   قضاءقاضي لدى في الت   فرد الحق   لكل   :28الفصل 
  ة.و األساسي  اتحري  حقوقو و  احترام

عمييا بيذا الباب غير ة المنصوص ات األساسي  الحري  الحقوق و  :29الفصل 
ة لمسمطاتممزمة لمالتفريط وىي و أف قابمة لمتصر   ة التشريعي   جميع، وبخاص 

أن تسم ط عمى ممارستيا إال  الحدود الضروري ة يمكن ال و  .ةالقضائي  و  ةالتنفيذي  و 
أو  مقتضيات األمن العام  أو  حقوق الغيري  وذلك لحماية في مجتمع ديمقراط
ة العمومي ة الدفاع الوطني أو  ةاجتماعي  أو  ةاقتصادي  لتحقيق مصمحة  أو الصح 

 ةبأغمبي    بقانون يت خذ . وال يقع الحد  من ممارستيا إال  واضحة وأكيدة ةوطني  أو 
 .ابالنو  مجمس ثمثي أعضاء 

 
ٍـبَـبة انثـانب  

 

تــاألطبطُّ بدئ ـانًب  
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 ادة، اإلسالم دينيا وـة، ذات سيـمستقم  ة، حر  ة ـ  مدنيتونس دولة  ::2الفصل 
 ة نظاميا.ـالجميوري  ا و ـة لغتيـالعربي  

طو دائرة بيضاء بيا نجم ذو ة أحمر تتوس  ة التونسي  : عمم الجميوري  31الفصل 
ة: نو القانون.وشعار الجميوري  خمس أشعة يحيط بو ىالل أحمر حسبما يبي  

 ة.ـعدال –ة ـكرام –ة ـحري  
تضمن ة تقوم عمى سيادة الشعب و ديمقراطي  جميوري ة  تونس: 32الفصل 
  تفريق السمط.ة و ات األساسي  الحري  ة واحترام حقوق اإلنسان و التعددي  

 ميو المنتخبينممث   ن طريق: يمارس الشعب التونسي سيادتو ع33الفصل 
يا و عام   انتخابا واالمتثال لمقانون  .االستفتاءعن طريق أو  مباشراا، حر ا، سر 

  واجب من واجبات المواطنة.
شخص  اإلنصاف واجب عمى كل   مبدأعمى أساس  أداء الضرائب: 34الفصل 

الوطن وحماية أمان البالد  عمى حرمةوالدفاع العسكري القيام بالواجب و 
 ة لممواطنة. من الواجبات األساسي  الداخمي 
 عبمشالسياسية ل عن اإلرادةالسياسية في التعبير اب : تساىم األحز 35الفصل 

 نشاطياتمتزم في استقالل البالد ووحدتيا و  تعمل في كنف المحافظة عمىو 
  ةات السياسي  ة والتداول عمى المسؤولي  دي  التعد  و  ةبمبادئ الديمقراطي  

 بالقيمكما تمتزم  فييا.ف طريقة التصر  ة في تمويميا وممتمكاتيا و الشفافي  و 
 الثاني من ىذا الدستور.ل و ة الواردة بالبابين األو  األساسي  لمبادئ وا

ر تكوين األحزاب ا  أو جيوي أو عرقي لسياسي ة عمى أساس ديني  أو لغوييحج 
 أو طبقي. ويئأو عمى أي  أساس ف
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ال تسير الدولة عمى فصل المجال الديني عن العمل السياسي و  :36الفصل 
 ة ألغراض سياسي ة. يجوز استخدام المشاعر الديني  

ة المسؤولين في جميع عمى كاف  المعارضة واجب  حقوق احترام :37الفصل 
 وفي اليياكل الحكومي ة.اليياكل السياسي ة التمثيمي ة بمختمف درجاتيا 

 ال يجوز، و نين بالحياد التام  : تمتزم اإلدارة في تعامميا مع المواط 38انفصم 
و أة و الفمسفي  أة العقائد الديني  الجنس أو  عمى أساس المواطنين التمييز بين

ر العمل السياسي داخل ة. كما يحج  الجيوي   االنتماءاتو أة االختيارات السياسي  
 ة. ي  سات اإلدار مؤس  ال

ي تمس  والوثائق الت   النفاذ لممعمومات لجميع المواطنين حق   :39الفصل 
عدا عمومي ة، ماسات والمرافق الات والمؤس  مصالحيم من قبل جميع اإلدار 

 ن الدولة.االدفاع الوطني أو أمالمنضوية تحت سر  المعمومات 
 اإلىدار من االعتداء و ة الوطني  يحمي القانون أموال المجموعة  ::3الفصل 

  .ة استعمالياو مراقب لمصالح العام   تسخيرىاو يضمن والفساد  االختالسو 
واألوامر  والتراتيبالقوانين  ة جميعة التونسي  لمجميوري   بالرائد الرسمي  وتنشر 
ة أو حكومية أو رئاسي   ة المسؤولين المضطمعين بميام  قة بأجور ومنح كاف  المتعم  
ة. كما تنشر سات أو الشركات العمومي  عمى رأس المؤس  ة أو عسكري  ة أو نيابي  

 .ة ميما كان نوعياة أو المصمحي  جميع امتيازاتيم المادي  

 
  ثـانببة انثبن 

  

تـانتشزَؼُّ ت ـانظهط  
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 ابالنو  مجمس ميو بممث  سطة ة بوايمارس الشعب السمطة التشريعي   :41الفصل 
 .االستفتاءأو عن طريق 

ا ا، مباشرا، سري  ا حر  انتخابا عام   ابالنو  ينتخب أعضاء مجمس  :42 لالفص
نون دىا القاي يحد  الت  طبقا لمشروط و حسب الطريقة النزاىة ة و تضمن فيو الشفافي  

 .ياالنتخاب
ال تنطبق عميو أي   ناخب لكل   اب حق  ة مجمس النو  وي  لعض حالترش   :43 الفصل

سنة كاممة يوم تقديم  36 بمغ من العمر عمى األقل  حالة من حاالت الحرمان، 
 .حوترش  

 تجرىو سنوات  خمسة لمد   ابالنو  مجمس أعضاء ينتخب  :44 الفصل
ر في حالة تعذ  ة النيابية. و الثين يوما األخيرة من المد  خالل الث   االنتخابات

ة في موعدىا بسبب حالة حرب أو خطر داىم يقع التمديد في المد   ئياإجرا
 المذكورة بقانون.

  
ة ألغمبي  ابويصادق عميو نظامو الداخمي  ابالنو  مجمس  ضبطي :45 الفصل
 ألعضائو. المطمقة
اء جر   أو إيقافو أو محاكمتو ابالنو  ع عضو مجمس ال يمكن تتب   :46 الفصل

 ة. و النيابي  آراء أو اقتراحات يبدييا أو أعمال يقوم بيا ألداء ميام  
ة أو طيمة نيابتو في تيمة جنائي   ابالنو  ع أو إيقاف عضو مجمس ال يمكن تتب  

و س بالجريمة فإن  ا في حالة التمب  ة ما لم يرفع عنو المجمس الحصانة. أم  جناحي  
يقاف إذا طمب المجمس اإلينتيي  عمى أن ال  يمكن إيقافو ويعمم المجمس حا

 ذلك.
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 ء حق  واس  حد  العمى  لرئيس الحكومةو  ابالنو  ألعضاء مجمس  :47 الفصل
 المبادرة بمشاريع القوانين.

المطمقة  ةمشاريع القوانين باألغمبي   عمى ابالنو  يصادق مجمس  :48 الفصل
 ألعضائو.

ذا فات ذلك دي 69ة الدولة في أجل أقصاه المصادقة عمى ميزاني   تتم   سمبر، وا 
ن و ع قانو إدخال أحكام مشر ة يقع الميزاني  عمى  المجمسصادق األجل ولم ي
 قابمة لمتجديد وذلك بمقتضى أمر ز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشيرالميزانية حي  
 حكومي.
 :النصوص المتعمقة بـ قوانينخذ شكل تت   :49الفصل 

 ،ا الدستورذبيق ىطت  -

 ،ةالعرفي  األحكام حالة الطوارئ و  -

 ات ممارسة الحري  للة لممواطن ة المخو  ة والضمانات األساسي  الحقوق المدني    -

 ة،العام    

 ،ة لممواطنةالواجبات األساسي   -

 ،وااللتزاماتة ة والحالة الشخصي  الجنسي   -

 وكذلك المخالفات الجزائية، عميياضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة  -
 ة، سالبة لمحري  وبة إذا كانت مستوجبة لعق

 ، عام  العفو ال -

 اإلجراءات أمام مختمف أصناف المحاكم،  -

 ة الممنوحة لمقضاة والموظفين المدنيين والعسكريين،الضمانات األساسي   -

جراءات استخالصو ضبط قاعدة -   ام إصدار العممة نظو   األداء ونسبو وا 
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 لك إلى رئيس الحكومةذفي ما لم يعط تفويض  ة لمدولة،المالي   لتزاماتاال كل  و  
 ،ةالجبائي   ة أوبمقتضى قوانين المالي  

 المحمي،و  الجيويالوطني و  ىعمى المستو  االنتخابات -

 أصناف الجماعات الترابي ة، -

 ة،ة والحقوق العيني  نظام الممكي   -

 ختصاصاتيا ومواردىا،اة وضبط إدارة الجماعات المحمي   ةاستقاللي   -

 ،ة لمدولةدات المالي  التعي  القروض و  -

 .االجتماعيمان الض  ة وقانون الشغل و حة العمومي  الص  التعميم و  -

ة في المجاالت المنصوص عمييا ترخيص المصادقة عمى المعاىدات الدولي   -
 بيذا الفصل.

 
 
 
 

 غـزابانببة ان

 

 تـانظهطت انتُفُذَّ  

 

 ل انمظى األوّ 

 تـرئُض انجًهىرَّ  
 

 يضمن استقاللياو  وحدتيا ليمث  ة ىو رئيس الدولة رئيس الجميوري   ::4صل الف
 تيا.استمراري  و 
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يا لمد ة و  امباشر ا، ا، حر  عام   انتخابا ةالجميوري  ينتخب رئيس   :51الفصل  سر 
  سنوات قابمة لمتجديد مر ة واحدة.خمس 

  .األخيرة من المد ة الر ئاسية اين يومالر ئاسية خالل الست   االنتخاباتم تنظ  
تتوف ر فيو صفة الناخب، ة و تونسي  أ تونسي   كل  ل ة حق  ح لرئاسة الجميوري  ترش  ال
يوم وسبعين سنة عمى األكثر سنة كاممة  أربعينبمغ من العمر عمى األقل  و 

 .حوتقديم ترش  
 ،عمى األقل   مواطن آالف عشرةة من قبل ميوري  ح لرئاسة الجمترش   يقد م كل  

 اخب.تتوف ر فييم صفة الن  
مجمس قضاء الدولة لتسجيمو والتثب ت من ويودع الترش ح لدى الييئة المديرة ل

تو.  صح 
 .انتماء حزبي ة الجمع بين وظيفتو وأي  ال يجوز لرئيس الجميوري   :52 الفصل
اليمين التالية:  ابالنو  المنتخب أمام مجمس  ةجميوري  ي رئيس ال: يؤد  53 الفصل

م " أقسم باهلل العظيم أن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة ترابو وأن أحتر 
 رعاية كاممة". شعبد وتشريعيا وأن أرعى مصالح الدستور البال

ض ا، أن يفو  ر ممارسة وظائفو وقتي  ة، عند تعذ  لرئيس الجميوري  : 54الفصل 
 اب.مجمس النو   ما عدا إقالة الحكومة أو حل   اتوصالحي   ابالنو  لرئيس مجمس 

لر ئاسة ا ،ابالنو  مجمس رئيس ى ة يتول  رئيس الجميوري  منصب  شغورعند 
 .الشغور إقرار بعد ايوم التسعينة خالل م انتخابات رئاسي  بالنيابة عمى أن تنظ  

ة المطمقة ة باألغمبي  لرئاسة الجميوري   النيائي  تقر  المحكمة الدستوري ة الشغور 
بالرائد  راب ينشلى رئيس مجمس النو  لك تصريحا إذفي  ألعضائيا وتبمغ  
 .ةة التونسي  الرسمي لمجميوري  
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 91لمفصل يا طبقا ئأعضاالحكومة و ئيس ة ر يعي ن رئيس الجميوري   :55فصل ال
 .من الدستور

المراسيم ختم ة وية والعادي  القوانين الدستوري   ةجميوري  رئيس الصدر ي :56 الفصل
 ة.ة التونسي  ويأمر بنشرىا في الرائد الرسمي لمجميوري  الرئاسي ة  واألوامر

ىدات الدولي ة بالر ائد الرسمي لمجميوري ة يأمر رئيس الجميوري ة بنشر المعا
  التونسي ة.

ويتم  لقراءة ثانية  ابالنو  رد ىا لمجمس القوانين و إصدار ة رفض يس الجميوري  لرئ
رئيس عمى و  اب.أعضاء مجمس النو  ة ثمثي بأغمبي  التصويت في ىذه الحالة 

 ام.شرة أي  ىذا التصويت أن يختم القانون في أجل ال يتجاوز ع ة بعدالجميوري  
في التعيينات ، باقتراح من الحكومة، ةرئيس الجميوري  يتولــ ى  :57الفصل  

 ة.ة والعسكري  الوظائف العميا المدني  
بناء عمى اقتراح من  العفو الخاص   حق   ةالجميوري  يمارس رئيس  :58الفصل 
 الحكومة.

عمى أن يعرض  ،بطمب من الحكومة ،ةرئيس الجميوري  ل يمكن :59 الفصل
بالسمط ات أو الحري  وق و بالحقذات الصمة مشاريع القوانين  ي  عبالشالستفتاء ا

 اتتفاقي  المصادقة عمى االترخيص ب مشاريع القوانين القاضية أو ةالعمومي  
 لمدستور. ةمخالفكون ال تأن  عمىة دولي  ال
 امة أي  عشر القوانين المصادق عمييا باستفتاء في أجل أقصاه نشر ختم و  يقعو 

صيغ إجراء  االنتخابي  ريخ اإلعالن عن نتائجو. ويضبط القانون من تا
 واإلعالن عن نتائجو. االستفتاء
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ويعتمد  الخارجيالدولة عمى المستوى  ةرئيس الجميوري   يمثل   ::5 الفصل
ن لمدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممث مي الدول األجنبي ة مين الديبموماسيي  الممث  
 لديو.

الحرب ويبرم السمم،  يشير، لمجيش الوطني و القائد األعمىى ةرئيس الجميوري   
 مجمس النواب. بعد إعالمباقتراح من الحكومة و 

 .الدولي ة المعاىداتعمى ة صادق رئيس الجميوري  ي :61 الفصل
 ذا من القوانين.و أقوى نفعمييا  والمعاىدات المصادق 

ة رئاستو. وتقع د  ة مة بالحصانة القضائي  ع رئيس الجميوري  : يتمت  62الفصل 
ي ارتكبيا خالل مد ة رئاستو بعد ة عن الجرائم الت  محاكمتو أمام المحاكم العدلي  
 لى حين انتياء آخر مد ة رئاسي ة.جال التقادم إانقضاء ىذه المد ة وتنقطع آ

بخرقو لمدستور،  جميوري ةيم رئيس الأن يت   النو ابيمكن لمجمس  :63 الفصل
ة إلصدار حكم في شأنو. تو عمى المحكمة الدستوري  تقع إحالالصورة ه ذوفي ى

. وال يمكن أن يصدر االت يامربع أعضاء المجمس بطمب  يبادر عمى األقل  و 
ة أن يمكن لممحكمة الدستوري   الو  جمس.بموافقة ثمثي أعضاء الم إال   االت يامقرار 

حق  فقدانو ل يترت ب عن الحكم بالعزلو  بالعزل. تحكم في صورة اإلدانة إال  
 الترش ح مر ة أخرى.

 
 انمظى انثبٍَ

 انحكىيت 
 

 اب دولة.ومن كت   من وزراءو  حكومةمن رئيس  ن الحكومةتتكو   :64 الفصل
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بعد استشارة ، ةابات تشريعي  إثر كل  انتخة يقترح رئيس الجميوري   :65ل الفص
 الحكومةل رئيس يشك  و . لمحكومة ارئيس ابمجمس النو  مة في المجموعات الممث  

 .ابمجمس النو  عمى مصادقة  ويعرض اسياسي   ابرنامجويضبط  ةحكومقترح الم
المطمقة  ةـ  باألغمبيذلك و  برنامجياالحكومة و تعيين عمى  ابمجمس النو   وافقي

 في مناصبيم. ائياـأعضو  رئيس الحكومةة الجميوري   سـرئي يعي نو  ألعضائو
 شخص باقتراحة ري  ة المطموبة يقوم رئيس الجميو األغمبي  في صورة عدم توف ر 

حكومة. ويقوم رئيس الحكومة المقترح بدوره بتشكيل جديد لمنصب رئاسة ال
 اب.يعرضيا عمى مصادقة مجمس النو   حكومة جديدة

مجمس  أعضاء لم يت فقة و التشريعي   االنتخاباتعمى  أربعة أشير تإذا مر  
نتخابات الدعوة الة بحل  المجمس و وم رئيس الجميوري  يق ،اب عمى حكومةالنو  

  ة جديدة.  تشريعي  
 طبقا يموينيي ميام   ة أعضاء الحكومةالجميوري  ن رئيس يعي    :66 الفصل

 .الحكومةرئيس من  مطابق قتراحال
وظيفة أخرى  ممارسة أي   ألعضائياال و  الحكومةرئيس لال يجوز  :67 الفصل

عمى صفتيم  ىاأعضاءو  الحكومةيحافظ رئيس ميما كان نوعيا. عمى أن 
 .ابالنو  اء بمجمس كأعض
يسير عمى تنفيذىا و  ة لمدولةالسياسة العام   الحكومةرئيس يضبط  : 68 الفصل

من ىذا  31و 36 ينماب طبقا لمفصعنيا أمام مجمس النو  وىو مسؤول 
 اتو لموزراء.ض بعض صالحي  . ويمكن لو أن يفو  رالدستو 
 الداخمياألمن ات قو  في اإلدارة وفي  الحكومةرئيس ف يتصر   : 69 الفصل

  قيا ويرأس مجمس الوزراء.ويسير أعمال الحكومة وينس  
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عمى تنفيذ القوانين ويمارس السمطة  الحكومةرئيس يسير  : :6 الفصل
ويبرم االت فاقات الدولي ة ذات الطابع  وامر حكومي ةأبمقتضى  ةة العام  الترتيبي  
 .الفن ي

 ء.في مجمس الوزرا مشاريع القوانين ةتقع مداول :71 الفصل
رئيس مجمس و  ةالجميوري  وبعد استشارة رئيس  الحكومة لرئيس :72الفصل

 وأد كيان الدولة يد  يفي حالة خطر داىم ة و اب ورئيس المحكمة الدستوري  النو  
ة. وفي مو الظروف من تدابير استثنائي  خاذ ما تحت  استقالليا ات   وأن البالد اأم

 ا ال يجوز تقديم الئحة لوم.اب كممجمس النو   يجوز حل   االستثناء، الحالة 
 لغرض معي ن، الحكومةلرئيس ض اب أن يفو  يمكن لمجمس النو   :73الفصل
باستثناء المو اد  القانون جالدخل في مخاذ مراسيم تسمح بالت  ات   ،ة محدودةولمد  

ل من ىذا الدستور. تعرض ىذه المراسيم عمى و  المنصوص عمييا بالباب األو 
 ة المذكورة. انقضاء المد   اب بعدمصادقة مجمس النو  

عمى الثقة  التصويتاب يمكن لمحكومة أن تطمب من مجمس النو   :74الفصل
حصول . وفي صورة عدم الابنو  لاة غمبي  أالتصويت ب يتم  و  نشاطيافي مواصمة 

 ة حل  تطمب من رئيس الجميوري  أن  أن تستقيل أوعمى الحكومة ، الثقة عمى
عمى دعوة  ابالنو  مجمس  خذ لحل  المت   اسي  الرئ األمر ينص  و . ابالنو  مجمس 

 يوما.  سعينالت  ة ال تتجاوز الناخبين إلجراء انتخابات جديدة في مد  
خاذ يا مع السماح ليا بات  ميام  تواصل الحكومة  ابالنو  مجمس  وفي حالة حل  

ويجتمع المجمس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد اإلعالن عن  .مراسيم
عمى النحو المذكور  ن عمى إثره الحكومة الجديدةوتتكو   ،اباتاالنتخنتائج 
 . 91بالفصل
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اب توجيو الئحة لوم ضد  الحكومة بسبب تنفيذ يجوز لمجمس النو   :75الفصل
 عمى أن يبادر بالئحة الم وم ،ةة وطني  ة أو بسبب مسألة ذات أىمي  السياسة العام  

.ربع أعضاء مجمس النو    اب عمى األقل 
أربعين ساعة عمى بعد مرور ثمان و  وم إال  تصويت عمى الئحة الم  ال يقع الو 

 إيداعيا لدى رئاسة المجمس.
صورة توف ر  ة ثمثي أعضاء المجمس. فيوم بأغمبي  تتم  المصادقة عمى الئحة الم  

ة أو يطمب ىذه األغمبية يقد م رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الجميوري  
 اب.منو حل  مجمس النو  

ضد  الحكومة خالل  لوم اب المبادرة بأكثر من الئحتيجوز لمجمس النو  ي الو 
 نفس المد ة النيابية. 

وفي لجانو  ابالنو  في الحضور في مجمس  ألعضاء الحكومة الحق   :76الفصل
  .ابالنو  ة مجمس صادر عن أغمبي  طمب  ةفي صور  بالحضور ممزمونم وى

ة. ة أو شفاىي  حكومة بأسئمة كتابي  م إلى الأن يتقد   ابالنو  عضو بمجمس  ولكل  
طريقة التعامل مع الحكومة دون أن  ابالنو  ويضبط النظام الداخمي لمجمس 

 يكون ذلك مخالفا لمدستور.
 

 ض ـخبيانـبـبة انـ

 

 انظهـطـت انـمـضبئـُّـت
 

 ذ باسم رئيس الجميوري ة.ة باسم الشعب وتنف  تصدر األحكام القضائي   :77الفصل

 ون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون.مستقم   القضاة :78الفصل
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ال  القضاة أو توقيفيم عن العمل أو إحالتيم عمى التقاعد إ ال يمكن عزل
 ي يوف رىا القانون.ألسباب قانوني ة وبعد مراعاة الضمانات األساسي ة الت  

 دون رضاىم. من وظائفيمقضاة الة ال تقع نقم
كل  تدخ ل في سير ويعتبر  لدى المحاكم منشورةتدخ ل في القضايا ال يمنع أي   

 . القضاء جريمة

 

 

 انمظى األول
 

 انمضبء انؼذنٍ

 

من ناء عمى اقتراح مطابق ب ي  ساتسمية القضاة بأمر رئتقع   :79الفصل
 .لمقضاءمجمس األعمى ال

ن المجمس األعمى لمقضاء من قضاة منتخبين ينتمون إلى يتكو   ::7الفصل
. ويرأس ي يضبطيا القانونطبقا لمشروط الت   القضائيمختمف درجات السمك 

 .ة المجمس األعمى لمقضاء وينوبو رئيس محكمة التعقيبـرئيس الجميوري  
 عمى تحقيقاستقالل القضاء و  يسير المجمس األعمى لمقضاء عمى :81الفصل

 . الميني ةفي جميع ما يتعم ق بمسيرتيم ضمانات القضاة 
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 انمظى انثبٍَ
 

 ـــــــض لضـــــبء انذونـــــتهـيج

 

 

القانون ترسيخا و  الحق   لةييدف مجمس قضاء الدولة إلى ترسيخ دو  :82الفصل
قرارات السمط ة ة قوانين الدولة وشرعي  قبة دستوري  بمرالك ذشامال وفعمي ا و 

 ة. العمومي   والمحاسبة ف المالي  قابة التصر  ر اإلدارية و 
 من:لة ن مجمس قضاء الدو يتكو   :83الفصل
  ةالمحكمة الدستوري   -

 ةالمحكمة اإلداري   -

 .ةالمالي   المحكمة -

رئيس  سيترأ  ة و ة رئيس المحكمة الدستوري  يعي ن رئيس الجميوري    :84لفصلا
ىيئتيا القضائي ة المديرة. وتقوم الييئة مجمس قضاء الدولة و  المحكمة الدستوري ة
 مصالحو المشتركة. و  مجمس قضاء الدولة بإدارة شؤونالقضائي ة المديرة 

تتكو ن الييئة المديرة لمجمس قضاء الدولة من رؤساء المحكمة  :85الفصل
من الدستوري ة والمحكمة اإلداري ة والمحكمة المالي ة ومن ست ة أعضاء منتخبين 

 عن كل  محكمة. ثنينٱالمحاكم المذكورة عمى أساس ممث مين 
 
 
 

 

 تــت انذطتىرَّ ــكًـانًح
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ة من أحد عشر عضوا يقع اختيارىم من ـب المحكمة الدستوري  تتركـ   :86الفصل

ي ال تقل  ة المتمي زة الت  من ذوي الخبرة القانوني   ،القضاةن و بين األساتذة الجامعييـ  
وثالثة يعي ـنيم ة، عن خمس عشرة سنة، ثالثة أعضاء يعي ـنيم رئيس الجميوري  

ثنان يعي ـنيم رئيس محكمة ٱاب و ثالثة يعي ـنيم رئيس مجمس النو  رئيس الحكومة و 
 التعقيب وذلك لمد ة ثماني سنوات غير قابمة لمتجديد.

 ة دستوري ة القوانين. تراقب المحكمة الدستوري   :87الفصل 
 ة :يعرض رئيس الجميورية وجوبا عمى المحكمة الدستوري  

اد المنصوص عمييا مشاريع تعديل الدستور في مدى مالءمتيا لممو   -
 ا الدستور،من ىذ 11بالفصل 

 المعاىدات الدولي ة ومشاريع القوانين المتعم قة بترخيص المصادقة عمييا،   -
 قة بتطبيق الدستور،مشاريع القوانين المتعم   -

 من ىذا الدستور، 3و  9مشاريع القوانين الصادرة في نطاق البابين  -

 .ستفتائي ةمشاريع القوانين اال -

اب أو لثمث ئيس مجمس النو  ر لرئيس الحكومة أو لة أو لرئيس الجميوري   
مشروع  قانون عمى المحكمة  في عرض أي   اب الحق  أعضاء مجمس النو  

الدستورية لمتثبــ ت من مطابقتو أو مالءمتو ألحكام الدستور وذلك في األجل 
اب وختمو من قبل رئيس الفاصل بين المصادقة عميو من قبل مجمس النو  

 .ةالجميوري  
 عمى نظر المحكمة الدستوري ة النظام الداخمي  اب ويعرض رئيس مجمس النو  

 اب قبل العمل بو.لمجمس النو  
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المتعم قة بالحقوق  القوانين ةة في دستوري  تنظر المحكمة الدستوري   :88الفصل
أو بطمب من  اي تحال عمييا من قبل المحاكم تمقائي  الت   ات األساسي ةالحري  و 

 الخصوم.
 .ةة األصمي  عمى سير القضي   ي  ر توقيفة أثد المحكمة الدستوري  لتعي  يكون 

في  و يعتبر الغياة القانون فإن  دستوري  عدم ة المحكمة الدستوري  رت إذا قر   
رتو المحكمة الدستوري  حدود ما    .ةقر 

أو القانون مة وال يمكن ختم معم   ةتكون قرارات المحكمة الدستوري   :89الفصل
 .ة أحدىماعدم دستوري   ةي  أقر ت المحكمة الدستور إذا قاعدة منو تطبيق 
 ة.ة التونسي  لرائد الرسمي لمجميوري  باة قرارات المحكمة الدستوري  تنشر 

ة ة نيابي  ة مسؤولي  أي  طة قاضي دستوري و ال يمكن الجمع بين خ   ::8الفصل 
ة إلى أي   االنتسابة مينة حر ة أو ة أو أي  ة أو نقابي  ة أو حزبي  أو حكومي  

 ة.ة أو اقتصادي  مؤسسة مالي  
المحكمة  أعضاءع بيا ي يتمت  يضبط القانون الضمانات الت  : 91الفصل 
 ياعمميم وكذلك قواعد سير ي تقتضييا ممارسة ميام  والت   الدستوري ة
جراءاتي  .اوا 

 

 
 

 
 تــت اإلدارَّ ـكًحـانً
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في نزاعات  بمختمف ىيآتيا القضائي ة تنظر المحكمة اإلداري ة :92الفصل
 سمطتيا.ارة وفي تجاوز اإلد ةاإلدار 

اتيا د صالحي  ويحد  وتنظيميا المحكمة اإلداري ة تركيبة  يضبط القانون
 .بعة لدييا وضمانات استقاللي تيات  واإلجراءات الم

 
 تــت انًبنُّ ـانًحكً

 
ف التصر  مراقبة حسن بمختمف ىيئاتيا  ةالمحكمة المالي  ى تتول   :93الفصل

جر ة الز  كما تنظر في ماد   ة،مومي  العمراجعة الحسابات ة و ة العمومي  المالي   في
 المالي.

ومشموالتيا واختصاص ىياكميا  ةالمحكمة المالي  يحد د القانون تركيبة 
  تيا.بعة لدييا وضمانات استقاللي  المنتصبة بالدوائر الترابي ة واإلجراءات المت  

 
 بدصـظبة انـانب

 

 تـانتزابُّ  تـانجًبػبث انؼًىيُّ 
 

ة في إطار الجيوي  ية و ون إدارة شؤونيم المحم  يمارس التونسي  : 94الفصل  
 االنتخابمبدأ تقوم عمى  ذات شخصي ة مدني ة، ترابي ة ةجماعات عمومي  

، العام   عمى استقال ل قراراتيا ومواردىا و  ليياكميا والسر ي المباشر، الحر 
                   ة أعماليا.حقة عمى شرعي  لمرقابة الال   إال   عوال تخض .ةالمالي  

باختصاصات ة و ة باختصاصات ذاتي  ع الجماعات المحمي  تتمت    : 84الفصل 
 ة.ة اختصاصاتيا باستقاللي  تشترك فييا مع الدولة. وتمارس الجماعات المحمي  
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دأ التضامن بتحقيق توازن اقتصادي من الدولة تكريس مبضت :96الفصل 
 .عادل بين الجيات وثقافي

 غــانظبببة ـانب

 
 تت انًظتمهّ يُّ انهُئبث انؼًى

 
 ة لتنظيمت عمومية مستقم  عند االقتضاء ىيئا ينشئ القانون: 97الفصل 
 طني  قتصاد الو اال تفي مجاال ةاألنشطة العمومي   وأ القطاعاتبعض 

 . والحري ات األساسي ة حقوقوال والتصر ف المالي  
ة لالنتخابات عمى االنتخابات مستقم  تسير الييئة العميا ال: 98الفصل  
  ة وعمى عممي ات االستفتاء.المحمي  ي ة و ة والجيو ة  والرئاسي  تشريعي  ال

 .ويضمن استقالليا اتياوصالحي   ةالييئ ىذه د القانون تركيبةويحد  
 
 
 
 
 

 ٍ ــبيبة انثـانب

 

 تؼذَم انذطتىر
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 اب عرض مشروعالنو  أعضاء مجمس  ثمثللرئيس الحكومة أو  :99الفصل
 .تعديل الد ستور

 : ي تستيدفتقبل التعديالت الت  ال  ::9الفصل  

 ،مبدأ سيادة الشعب -

 ،لمنظام الشكل الجميوري   -
 .ةعدد المدد الرئاسي   -

 :ي من شأنيا أن تخل  كما ال تقبل التعديالت الت  

 ،ي يقوم عمييا ىذا الدستوربإحدى القيم الديمقراطي ة الت   -
 .ت المت صمة بياي يقر ىا أو إحدى الضمانابإحدى الحقوق و الحري ات الت   -
 ي من شأنيا أن تحد  من مبدأ التداول عمى السمطة.ال تقبل التعديالت الت  و 

 

ة بمجمس مشاريع تعديل الد ستور عمى لجنة مختص  تحال :  1:الفصل 
تراعي و  تحدث لمغرضعشرين عضوا،  أعضائياعدد  تجاوزال ياب النو  

 مة بالمجمس.الممث   يا نسبة تمثيل األحزاب و المجموعات السياسي ةتركيبت
تقريرا لمجمسة العامة حول المشروع مع  ء أشغالياياتنجنة إثر اترفع ىذه الم  

 بالمصادقة أو عدم المصادقة عميو. معم مة توصية
مشروع  ة بمناقشةفي إطار جمستو العام   ابالنو  يقوم مجمس  :2: الفصل

 .عضاءهة ثمثي أبأغمبي   يوثم المصادقة عم تعديل الدستور فصال فصال
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