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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 1المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي  26 المؤرخ في 2014لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد  نحو المصادقة على
 

 
 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد  -1
 

 االنتخابيةالصيغة الواردة في تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين   الصيغة المعروضة على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية 

 لسنة 16 عدد األساسي القانونيتعلق بتنقيح وإتمام  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد 
 واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 2014 ماي 26في المؤرخ 2014

لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد  
تم تنقيحه واتمامه بمقتضى كما المتعلق باالنتخابات واالستفتاء  2014ماي  26 المؤرخ في 2014

  20172فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7القانون األساسي عدد 

 2014لسنة  16من القانون االساسي عدد  110تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل  –الفصل األول 

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وتعوض باألحكام التالية:  2014ماي  26المؤرخ في 

 

من  110الفقرة الثالثة من الفصل )جديد( و 78الفقرة األولى من الفصل  تلغى أحكام –الفصل األول  

المتعلق باالنتخابات واالستفتاء  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16ساسي عدد القانون اال

 2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون األساسي عدد 

 وتعوض باألحكام التالية: 

حصلت على ما ال تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، ت –)جديد( فقرة أولى جديدة  78الفصل   

من األصوات  %  5من األصوات المصرح بها بالدائرة االنتخابية وعلى ما ال يقل عن   % 3يقل عن 

المصرح بها بالدائرة االنتخابية بالنسبة لالنتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان 

استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات شرط االستظهار بما 

تثبت من احترام المترشح أو القائمة يفيد  إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد ال

 المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة االنتخابية وتمويلها.

ال تحتسب األوراق البيضاء واألصوات الراجعة للقائمات التي  –)فقرة ثالثة جديدة(  110الفصل 

تساب الحاصل من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في اح % 5تحصلت على األقل من 

 االنتخابي.

 
ال تحتسب األوراق البيضاء واألصوات الراجعة للقائمات التي  –)فقرة ثالثة جديدة(  110الفصل 

من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل  % 5تحصلت على األقل من 

 االنتخابي.

ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16االساسي عدد من القانون  110تضاف إلى الفصل  – 2الفصل 

 المشار إليه أعاله فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها: 2014

ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون االساسي عدد  110تضاف إلى الفصل  – 2الفصل  

 الثالثة منه هذا نصها:المشار إليه أعاله فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة  2014

                                                             

 ماي 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانونوإتمام  بتنقيح علقينالمت  2018/19 عدد أساسي ومقترح قانون 2018 /63 عدد أساسي قانون مشروع دمج بعد اللجنة قبل منعليها  لموافقوا المعدلة الصيغة 1

 واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون والمتمم المنقح 2014
  .األزرق باللون 2019فيفري  7 بتاريخ االنتخابية والقوانين البرلمانية والقوانين والحصانة الداخلي النظام لجنة تقرير في الواردة التعديالت إلى اإلشارة تمت2
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ال تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل  –)فقرة رابعة(  110الفصل 

 .من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة % 5من 

ال تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل  –)فقرة رابعة(  110الفصل  
 .األصوات المصرح بها على مستوى الدائرةمن  % 5من 

 78يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل  – 3الفصل 

المشار إليه أعاله بعنوان  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد 

من  %5استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية، الحصول على ما ال يقل عن 

 ت المصرح بها بالدائرة االنتخابية.االصوا

 78يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل  – 3الفصل  

المشار إليه أعاله بعنوان  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد 

من  %5استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية، الحصول على ما ال يقل عن 

 .3ت المصرح بها بالدائرة االنتخابيةاالصوا

 .جديد 78تم استيعابه في الفصل األول ليصبح الفقرة األولى جديدة من الفصل 

 16من القانون االساسي عدد  110يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل  – 4الفصل 

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء. 2014لسنة 
 

 16من القانون االساسي عدد  110يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل  – 4الفصل 

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء. 2014لسنة 

 
فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح القانون األساسي عدد  2018/19مقترح قانون أساسي عدد  -2

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2017

 االنتخابيةالصيغة الواردة في تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين   الصيغة المعروضة على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية 

المنقح والمتمم  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح القانون عدد  2018/19مقترح قانون أساسي عدد 
 والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2017لسنة  07بالقانون عدد 

لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد  
كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى المتعلق باالنتخابات واالستفتاء  2014ماي  26رخ فيالمؤ 2014

  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  7القانون األساسي عدد 

 2014لسنة  16من القانون األساسي عدد  121تحذف الفقرة الخامسة من الفصل  –فصل وحيد 

فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  07والمتمم بالقانون عدد المنقح  2014ماي  26المؤرخ في 

 والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء. 2017

 2014لسنة  16من القانون األساسي عدد  121تحذف الفقرة الخامسة من الفصل  –فصل وحيد  
فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  07المنقح والمتمم بالقانون عدد  2014ماي  26المؤرخ في 

 والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء. 2017

 
 
 

                                                             

 األحمر باللون اللجنة قبل من حذفه وقع ما إلى اإلشارة تمت3


