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

 2019جوان  19تاريخ التحيين: 
 

الصيغة المعروضة على لجنة النظام الداخلي 
 والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية 

رير لجنة النظام الداخلي اردة في تقالصيغة الو 
 1والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

لجلسة العامة الصيغة المصادق عليها من قبل ا 
 92012جوان  18يخ بتار

يتعلق  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد 
 لسنة 16 عدد األساسي القانونبتنقيح وإتمام 

 المتعلق 2014 ماي 26في المؤرخ 2014
 واالستفتاء باالنتخابات

يتعلق  2018 /63مشروع قانون أساسي عدد  
لسنة  16بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد 

المتعلق  2014ماي  26 يالمؤرخ ف 2014
تم تنقيحه واتمامه كما باالنتخابات واالستفتاء 

 2017لسنة  7القانون األساسي عدد بمقتضى 
  20173فيفري  14المؤرخ في 

يتعلق  2018 /63عدد مشروع قانون أساسي  
لسنة  16ساسي عدد بتنقيح وإتمام القانون األ

المتعلق  2014ماي  26 المؤرخ في 2014
تم تنقيحه واتمامه كما باالنتخابات واالستفتاء 

 2017لسنة  7القانون األساسي عدد ب بمقتضى
  2017فيفري  14المؤرخ في 

ل ة الثالثة من الفصتلغى أحكام الفقر –الفصل األول 
 2014لسنة  16من القانون االساسي عدد  110

المتعلق باالنتخابات  2014ماي  26المؤرخ في 
 ض باألحكام التالية:وواالستفتاء وتع

الفقرة األولى من الفصل  تلغى أحكام –الفصل األول  
من القانون  110الفقرة الثالثة من الفصل )جديد( و 78
ي ما 26المؤرخ في  2014لسنة  16ساسي عدد اال

كما تم تنقيحه المتعلق باالنتخابات واالستفتاء  2014
 2017لسنة  7واتمامه بمقتضى القانون األساسي عدد 

وتعوض باألحكام  2017فيفري  14المؤرخ في 
 التالية: 

الفقرة األولى من الفصل  تلغى أحكام –الفصل األول  
القانون ن م 110الفقرة الثالثة من الفصل )جديد( و 78
ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16ساسي عدد اال

كما تم تنقيحه المتعلق باالنتخابات واالستفتاء  2014
 2017سنة ل 7القانون األساسي عدد  ىضتواتمامه بمق

وتعوض باألحكام  2017فيفري  14المؤرخ في 
 التالية: 

تصرف لكل  –)جديد( فقرة أولى جديدة  78الفصل   
حصلت على ما ال يقل عن مة مترشحة، تمترشح أو قائ

من األصوات المصرح بها بالدائرة االنتخابية   % 3
ها مصرح بالت امن األصو %  5وعلى ما ال يقل عن 

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

النتائج  مصاريف انتخابية وذلك بعد اإلعالن عن

تصرف لكل  –)جديد( فقرة أولى جديدة  78الفصل  
حصلت على ما ال يقل عن قائمة مترشحة، تمترشح أو 

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

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

عن النتائج  مصاريف انتخابية وذلك بعد اإلعالن

                                                             

الستفتاء وا باالنتخابات المتعلق 2014 ماي 26في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وإتمام بتنقيح يتعلق 2018 /63 عدد أساسي ونقان مشروع لمقترح دمج بعد اللجنة قبل نمعليها  موافقلوا المعدلة الصيغة 1
 باالنتخابات المتعلق 2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد ياألساس بالقانون والمتمم المنقح 2014 يما 26 في لمؤرخا 2014 لسنة 16 عدد ساسياأل القانون بتنقيح يتعلق 2018/19 عدد أساسي ونومقترح قان
 واالستفتاء

 .ضراألخ العامة الجلسة قبل منوالمصادق عليها  المدرجة واإلضافات التعديالت إلى اإلشارة تمت 2
  .األزرق باللون 1920فيفري  7 بتاريخ تخابيةاالن وانينوالق البرلمانية والقوانين والحصانة الداخلي مالنظا جنةل تقرير في الواردة التعديالت إلى اإلشارة تمت3

 القانون  مشروع حولمعلومات 

رئاسة : قبل من تشريعية مبادرة−

  لحكومة ا

: الوزراء مجلس مداولة تاريخ−

  2018سبتمبر  26

 29: اللجنة على العرض تاريخ−

 2018بر أكتو

جانفي  3: اللجنة تقرير تاريخ−

2019 

 الجلسة على العرض تاريخ−

 2019فيفري  18: العامة

تاريخ المصادقة من قبل الجلسة −

 2019جوان  18العامة: 
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النهائية لالنتخابات شرط االستظهار بما يفيد  إيداع 
تثبت الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد ال

شح أو القائمة المترشحة للواجبات المتر امترحمن ا
 القانونية المتعلقة بالحملة االنتخابية وتمويلها.

النهائية لالنتخابات شرط االستظهار بما يفيد  إيداع 
تثبت الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد ال

المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات  رامحتا نم
 القانونية المتعلقة بالحملة االنتخابية وتمويلها.

ال تحتسب  –)فقرة ثالثة جديدة(  110الفصل 
اجعة للقائمات التي لبيضاء واألصوات الراألوراق ا

من األصوات المصرح  % 5تحصلت على األقل من 
 صلحالتساب ابها على مستوى الدائرة في اح

 نتخابي.اال

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

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

 االنتخابي.

ال تحتسب  –)فقرة ثالثة جديدة(  110الفصل  
الراجعة للقائمات التي  اتصواألوراق البيضاء واأل

األصوات المصرح  من%3 5لت على األقل من تحص
بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل 

 االنتخابي.

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

المشار إليه أعاله فقرة تدرج مباشرة بعد  2014
 منه هذا نصها: ثةالثالفقرة ال

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

الفقرة  دعالمشار إليه أعاله فقرة تدرج مباشرة ب 2014
 الثالثة منه هذا نصها:

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

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

ال تدخل في توزيع  –)فقرة رابعة(  110الفصل 
التي تحصلت على أقل من  المقاعد القائمات المترشحة

 .من األصوات المصرح بها على مستوى الدائرة % 5

ال تدخل في توزيع  –)فقرة رابعة(  110الفصل  
شحة التي تحصلت على أقل من د القائمات المتراعمقلا

 .األصوات المصرح بها على مستوى الدائرةمن  % 5

ال تدخل في توزيع  –)فقرة رابعة(  110الفصل  
على أقل من  ائمات المترشحة التي تحصلتقلالمقاعد ا

األصوات المصرح بها على مستوى من  % 3 5
 .الدائرة

عمومية التقديرية الة حيتعين لصرف المن – 3الفصل 
من  78المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل 

المؤرخ في  2014لسنة  16القانون األساسي عدد 
استرجاع  نالمشار إليه أعاله بعنوا 2014ماي  26

مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية، 
ت صوامن اال %5الحصول على ما ال يقل عن 

 االنتخابية. رةائدالمصرح بها بال

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

ؤرخ في ملا 2014لسنة  16القانون األساسي عدد 
المشار إليه أعاله بعنوان استرجاع  2014ماي  26

التشريعية، مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات 
ت من االصوا %5ال يقل عن  ى ماالحصول عل

 .4المصرح بها بالدائرة االنتخابية

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

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

لمؤرخ في ا 2014لسنة  16القانون األساسي عدد 
المشار إليه أعاله بعنوان استرجاع  2014ماي  26

التشريعية، مصاريف انتخابية بالنسبة إلى االنتخابات 
ت من االصوا %5ال يقل عن  ى ماالحصول عل

 .5مصرح بها بالدائرة االنتخابيةال

 

                                                             

 .األحمر باللونوالجلسة العامة  اللجنة قبل من حذفه وقع ما إلى اإلشارة تمت4
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يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من  – 4الفصل 
لسنة  16من القانون االساسي عدد  110الفصل 
 ستفتاء.تعلق باالنتخابات واالالم 2014

يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من  – 4الفصل  
 لسنة 16من القانون االساسي عدد  110الفصل 
 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء. 2014

يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من  – 4الفصل  
لسنة  16من القانون االساسي عدد  110الفصل 
 االستفتاء.لمتعلق باالنتخابات وا 2014

 121تحذف الفقرة الخامسة من الفصل  – 3الفصل   
في المؤرخ  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد 

لسنة  7ن عدد لقانوالمنقح والمتمم با 2014ماي  26
والمتعلق  2017فيفري  14المؤرخ في  2017

 باالنتخابات واالستفتاء

 121خامسة من الفصل تحذف الفقرة ال – 3لفصل ا 
المؤرخ في  2014لسنة  16ن القانون األساسي عدد م

لسنة  7المنقح والمتمم بالقانون عدد  2014ماي  26
والمتعلق  2017يفري ف 14ؤرخ في الم 2017

 .ابات واالستفتاءاالنتخب

ال يقبل الترشح لالنتخابات  –( يدمكرر )جد 20الفصل     
 تبين للهيئة قيامه أوالتشريعية لكل شخص أو قائمة 

استفادته خالل االثني عشر شهرا التي تسبق 
من  20و 19و 18االنتخابات بأعمال تمنعها الفصول 

 24المؤرخ في  2011لسنة  87المرسوم عدد 
المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية،  2011سبتمبر 

أو  قيامه تبينلسياسية أو مسيريها أو على األحزاب ا
من  2الفصل  ار السياسي كما يعرفهاستفادته من اإلشه

 2المؤرخ في  2011لسنة  116المرسوم عدد 
 .2011نوفمبر 

النتخابات وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في ا
احترامهم ألحكام هذا  ها عدمالتشريعية إذا ثبت ل

  .الفصل

رها بناء على ما يتوفر لديها من وتتخذ الهيئة قرا
 ضلى المعنيين بقرار رفاثباتات، بعد االستماع ا

الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن 
أمام القضاء وفق اإلجراءات المنصوص عليها بهذا 

  .انونالق

فض الهيئة ترشحات كل من يثبت تر – فصل جديد    
 :ابلديها قيامه بشكل صريح ومتكّرر بخط

ال يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور  −
سلمي على السلطة ويهدد النظام لوالتداول ا

 ،الجمهوري ودعائم دولة القانون
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أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين  −
 ،نالمواطني

 .انوق االنسأو يمجد ممارسات انتهاك حق −

 – ةمطة جديد 21الفصل     

خالية من السوابق العدلية في  3بطاقة عدد   −
على ان الجرائم القصدية، أو وصل االستالم 

الحالة، التثبت من تتولى الهيئة، في هذه 
 .وها من السوابقلخ

 ملف يتضمن -فقرة أخيرة جديدة  – 40 الفصل    
  :وجوبا الترشح

 في العدلية ابقالسو من خالية 3 عدد بطاقة −
 ان على االستالم وصل أو القصدية، الجرائم
 من التثبت الحالة، هذه في الهيئة، تتولى
 .السوابق من خلوها

 ،حوالمصال بالمكاسب بالتصريح القيام يفيد ما −
 و12 بالفصول عليها المنصوص اآلجال في
 مؤرخ 2018 لسنة 46 عدد القانون من 50
 حبالتصري المتعلق 2018 أوت 1 في

 غير اءاإلثر وبمكافحة والمصالح بالمكاسب
 بالنسبة المصالح، وتضارب المشروع

 التصريح لواجب الخاضعين لألشخاص
 5 الفصل أحكام وفق الحوالمص بالمكاسب

  نوالقان نفس من

 بالضريبة السنوي بالتصريح القيام يفيد ما −
 .المنقضية للسنة الدخل على

 
 

 

ل الترشح لالنتخابات ال يقب – )جديد( مكرر 42الفصل    
خص تبين للهيئة قيامه أو استفادته الرئاسية لكل ش

بأعمال تمنعها خالل السنة التي تسبق االنتخابات 
 ةلسن 87المرسوم عدد من  20و 19و 18الفصول 

المتعلق  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011
، على األحزاب السياسية أو بتنظيم األحزاب السياسية
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ن قيامه أو استفادته من اإلشهار تبي مسيريها، أو
 116المرسوم عدد من  2اسي كما يعرفه الفصل السي

 .2011فمبر نو 2المؤرخ في  2011لسنة 

بات اء نتائج الفائزين في االنتخوتقرر الهيئة إلغا
الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم ألحكام الفصول 

 .مكرر من هذا القانون 42إلى  40

 إذااء نتائج الفائزين في االنتخابات كما تقرر الهيئة إلغ
 .ثبت لها عدم احترامهم ألحكام هذا الفصل

اء على ما يتوفر لديها من وتأخذ الهيئة قرارها بن
ين بقرار رفض ياتات، بعد االستماع الى المعناثب

الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن 
ها بهذا أمام القضاء وفق اإلجراءات المنصوص علي

 .القانون

ذا القانون حيز التنفيذ فور نشره ل هيدخ –فصل جديد     
 .مهورية التونسيةبالرائد الرسمي للج

 
 

 

https://legislation-securite.tn/ar/node/43555
https://legislation-securite.tn/ar/node/43555
https://legislation-securite.tn/ar/node/43555

