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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

يتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس  4008جوان  48مؤرخ في  4008لسنة  84قــانون أســاسي عدد 
 المستشارين وعالقتهما ببعضهما

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 القانون األساسي اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية

 امةــام عــأحك – اب األّولــالب

 .ببعضهما القانون عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعالقتهماينظم هذا  – األول الفصل

 .المستشارين علنية تكون الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس – 4الفصل 

 .الجمهورية أو من رئيس المجلس أو من ثلث أعضائه ويمكن لكل مجلس أن يعقد جلسات سرية بطلب من رئيس

 .اخل المجلس وحوله وله أن يستعين بالقوة العامة للغرضكل مجلس النظام د يصون رئيس – 3الفصل 

الدستور أمام مجلسي النواب والمستشارين  من 24يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين المنصوص عليها بالفصل  – 8  الفصل
 .الملتئمين معا بمقر مجلس النواب

 .هذه الجلسة رئيس مجلس النواب ويرأس

المستشارين  من الدستور اليمين أمام مجلس النواب ومجلس 75بصفة مؤقتة طبقا ألحكام الفصل  جمهوريةويؤدي القائم بمهام رئيس ال
 .المجلسين بمقر مجلس النواب الملتئمين معا بمقر مجلس النواب وعند االقتضاء أمام مكتبي

 .ويرأس هذه الجلسة رئيس مجلس المستشارين

مجلس المستشارين وبمقره، وعند االقتضاء أمام  لنواب تؤدى اليمين الدستورية أمامصورة تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس ا وفي
 .مكتب المجلس

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  تنشر مداوالت ومقررات مجلس النواب ومجلس المستشارين وغيرها من األعمال – 5الفصل 
 .ومجلس المستشارين المتعلق بمداوالت كل من مجلس النواب

 ارينــومجلس المستش م عمل مجلس النوابــتنظي – انيــاب الثــبال

الجلسة  المستشارين عند افتتاح المدة النيابية بالنسبة إلى الدورة األولى وفي ينتخب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس – 6 الفصل
 .االفتتاحية لكل دورة نيابية

كل مجلس أو من أحد  أنه يمكن أن يتم بصفة علنية وذلك باقتراح من رئيس إذا تعلق باالنتخاب على يجرى التصويت سريا – 7 الفصل
 .أعضائه في صورة تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد

 .المجلس ويسهر على سير أعماله يكون لكل مجلس مكتب يضبط جدول أعمال – 4الفصل 

سنوي حول التصرف  تولى لجنة خاصة بكل مجلس وضع تقريراألساسي المتعلق بدائرة المحاسبات، ت خالفا ألحكام القانون – 9الفصل 
 .المالي للمجلس يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى كل مجلس

يعينهم رئيس كل مجلس باقتراح من مكتب المجلس  اللجنة الخاصة من ثالثة أعضاء من بين النواب أو المستشارين حسب الحالة وتتكون
 .النيابية ات يعينهم الرئيس األول لدائرة المحاسبات وذلك لكامل المدةالمحاسب المعني وثالثة أعضاء من دائرة
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 عضو دائرة المحاسبات األعلى رتبة فاألكبر سّنا. وتصدر اللجنة آراءها وتجتمع اللجنة المذكورة مرتين على األقل كل سنة برئاسة
 .بأغلبية أعضائها وعند تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس

 .لقيام بأعمالها اإلجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العملعند ا وتتبع اللجنة

الهيكلي إلدارة كل مجلس وذلك في حدود  يتولى كل من مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين وضع التنظيم – 10 الفصل
 .منهما االعتمادات المرسمة بميزانية كل

 .اإلدارة ها العمل فيوتسند الخطط الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري ب

تتطلب حسب التراتيب الجاري بها العمل إجراءات مراقبة في ميدان  تتولى لجنة خاصة بكل مجلس مراقبة القرارات التي – 44الفصل 
 .العمومية وذلك قبل إدخالها حيز التنفيذ الوظيفة

 .للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية ويخضع موظفو وأعوان كل مجلس

يعينهما الرئيس األّول  عضوين من إدارة كل مجلس يعينهما رئيس المجلس وعضوين من المحكمة اإلدارية ن اللجنة الخاصة منوتتكو
 .المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية يعينه الوزير األول للمحكمة اإلدارية لكامل المدة النيابية، وعضو من

آراءها بأغلبية أعضائها وعند تساوي األصوات  رتبة فاألكبر سّنا. وتصدر اللجنة اللجنة عضو المحكمة اإلدارية األعلى ويرأس هذه
 .يرجح صوت الرئيس

 ارينــالعالقة بين مجلس النواب ومجلس المستش - الثــالث ابــالب

 نــالنظر في مشاريع القواني - األول قسمــال

إحالة تلك المشاريع  ن مشاريع القوانين إلى األعضاء، ويتولىمجلس النواب ورئيس مجلس المستشاري يوجه كل من رئيس – 44الفصل 
 إلى اللجان ذات النظر مرفقة بالوثائق الملحقة بها

واالستعانة بمن ترى االستنارة برأيه في موضوع  للجان القارة وغير القارة بالمجلسين طلب االستماع ألعضاء الحكومة – 13 الفصل
 .جلسرئيس الم معروض عليها وذلك عن طريق

 نــالمصادقة على مشاريع القواني - انيــقسم الثــال

إلى رئيس مجلس المستشارين وذلك في  يوجه رئيس مجلس النواب فورا النص المصادق عليه من قبل مجلس النواب – 14 الفصل
 .المجلسين الصور التي يكون فيها النظر من اختصاص

المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من  وعينهي مجلس المستشارين النظر في المشر – 45الفصل 
 .وروده عليه تاريخ

هذا القانون ولم يتلق رئيس مجلس النواب خالل يومي عمل الالحقين  من 57إذا انقضى األجل المنصوص عليه بالفصل  – 46الفصل 
فإنه يحيل مشروع القانون المصادق عليه من  من الدستور، 33الفصل األجل، اإلعالم المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من  النقضاء ذلك

 .الجمهورية قبل مجلس النواب إلى رئيس

قانون مع إدخال تعديالت عليه يحيله رئيس هذا المجلس فورا إلى  في صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع – 47الفصل 
 .اإلعالم مرفقا بالنص المعدل الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون رئيس

 .باقتراح من الحكومة لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين وتتكون

 .اقتراح الحكومة بتكوين اللجنة المشتركة المتناصفة إلى رئيس كل مجلس ويبلغ

 اصفةــاللجنة المشتركة المتن - الثــالث قسمــال
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 .لجنة المشتركة المتناصفة بستة أعضاءممثلي كل مجلس في ال يحدد عدد – 44الفصل 

 .كل من المجلسين ممثلي كل مجلس في اللجنة المشتركة المتناصفة ويعين رئيس

 .مجلس المستشارين تجتمع اللجان المشتركة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس النواب وبمقر – 19 الفصل

 .اسة رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره اللجنةالمتناصفة برئ تعقد الجلسة األولى للجنة المشتركة – 40الفصل 

 .رئيس ومقررين اثنين اللجنة المشتركة المتناصفة من بين أعضائها مكتبا لها، يتكون من رئيس ونائب وتنتخب

 .اللجنة بمقره وينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس الذي تجتمع

 .عن كل مجلس وينتخب مقرر .وينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء المجلس اآلخر

المنصوص  األحكام موضوع الخالف حسب اإلجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة تدرس اللجنة المشتركة المتناصفة – 44الفصل 
 .عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللجنة بمقره

 .أشغال اللجنة المشتركة المتناصفة وتناول الكلمة حضور يتم إعالم الحكومة بمواعيد اجتماعات اللجنة، وألعضاء الحكومة – 22 الفصل

المستشارين ترى في االستماع إليه  المشتركة المتناصفة أن تستمع إلى كل عضو من مجلس النواب أو من مجلس للجنة – 43الفصل 
 .االستفادة برأيه فائدة ألشغالها. ولها أن تستنير بمن ترى

 .اللجنة بمقره لذي تجتمعويتم كل ذلك عن طريق رئيس المجلس ا

أسبوع من تاريخ تكوينها إعداد نص موحد حول األحكام موضوع الخالف  تتولى اللجنة المشتركة المتناصفة في أجل – 48الفصل 
 .الحكومة توافق عليه

لسة العامة للبت فيه إلى رئيس مجلس النواب الذي يحيله مباشرة إلى الج ويوجه رئيس اللجنة المشتركة المتناصفة فورا النص الموحد
 .في أجل أسبوع وال يمكن تعديل النص الموحد إال بموافقة الحكومة نهائيا

 .المشروع المعدل إلى رئيس الجمهورية في صورة مصادقة مجلس النواب على النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس – 25 الفصل

المشروع الذي كان  قبل مجلس النواب، يحيل رئيس هذا المجلسالمدخلة على مشروع القانون من  وفي صورة عدم قبول التعديالت
 .صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية

تاريخ تكوينها فإن رئيس مجلس النواب يحيل  إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في أجل أسبوع من – 26 الفصل
تاريخ األجل  إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد انقضاء يومي عمل على األقل منمجلس النواب  مشروع القانون الذي صادق عليه

 .المذكور

المستشارين على مشروع قانون بادر به أعضاء مجلس النواب تتكون لجنة  في صورة إدخال تعديالت من قبل مجلس – 47الفصل 
 .من هذا القانون 43و 44و 45و 42و 51و 51اب وذلك مع مراعاة أحكام الفصول متناصفة باقتراح من رئيس مجلس النو مشتركة

 .الخالف المتناصفة في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها إعداد نص موحد حول األحكام موضوع تتولى اللجنة المشتركة – 44الفصل 

ب الذي يحيله مباشرة إلى الجلسة العامة للبت فيه رئيس مجلس النوا ويوجه رئيس اللجنة المشتركة المتناصفة فورا النص الموحد إلى
 .أجل أسبوع نهائيا في

نص موحد في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها، فإن رئيس مجلس النواب  إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى – 49الفصل 
الجمهورية وذلك بعد انقضاء يومي عمل على  يسالقانون الذي بادر به أعضاء مجلس النواب وصادق عليه المجلس إلى رئ يحيل مشروع

 .األقل من تاريخ األجل المذكور
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المعدل الذي بادر به أعضاء مجلس النواب في  يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، المشروع – 30 الفصل
 .س دون قبول التعديالتالتعديالت أو المشروع الذي صادق عليه المجل صورة مصادقة مجلس النواب على

بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة  توقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان اآلجال المتعلقة – 31 الفصل
 .على كليهما

 .آجال جديدة في جميع الحاالت بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل مجلس ويتم احتساب

 مــراسيالم – رابعــال قسمــال

قانون  من الدستور والمتعلق باتخاذ المراسيم بمقتضى 41بالفقرة الخامسة من الفصل  يتم التفويض المنصوص عليه – 34الفصل 
 الميادين موضوع التفويض يصادق عليه كل مجلس على حدة في صيغة موحدة. ويتضمن هذا القانون

 ون التفويض يحيله رئيس هذا المجلس إلى مجلس المستشارينمشروع قان في صورة مصادقة مجلس النواب على – 33الفصل 

 .المستشارين إلى رئيس الجمهورية صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التفويض دون تعديله يحيله رئيس مجلس وإذا

 .مشروع قانون التفويض فإنه يتم التخلي عن المشروع وإذا لم يصادق مجلس المستشارين على

من الحكومة تشكيل لجنة مشتركة  صورة تعديل مشروع قانون التفويض من قبل مجلس المستشارين فإنه يتم باقتراح في – 38الفصل 
للمصادقة،  إعداد نص موحد حول األحكام موضوع الخالف تتم إحالته إلى المجلسين متناصفة تتولى في أجل أسبوع من تاريخ تكوينها

 .القانون من هذا 42و 43و 44و 45و 42و 51و 51وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 

االتفاق حول نص موحد تتم إحالة المشروع من جديد إلى مجلس المستشارين  إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى – 35الفصل 
 .فيه نهائيا في صيغته المعروضة للبت

مصادقة  من الدستور، حسب الحالة، على 33لفصل يتخذها رئيس الجمهورية طبقا ألحكام ا يتم عرض المراسيم التي – 36الفصل 
 .النيابية الموالية لمجلس النواب الجديد مجلس النواب ومجلس المستشارين في الدورة التشريعية األولى من المدة

 عدم الجمع حاالت - رابعــاب الــالب

تقيال من المجلس الذي كان ينتمي إليه وذلك اآلخر يعتبر وجوبا مس كل عضو بأحد المجلسين أصبح ينتمي إلى المجلس – 37الفصل 
 .نتائج االنتخابات نهائية أو يقبل بتعيينه بمجلس المستشارين حالما تصبح

وظائف عمومية غير انتخابية التي يتقاضى  ال يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين ومباشرة – 38 الفصل
الشركات ذات  الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من أصحابها أجورا من الدولة أو من

 .المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة

بإحدى المؤسسات أو المنشآت أو الشركات  ما إذا كان العضو بأحد المجلسين موظفا أو عونا تابعا لإلدارة العمومية أو وفي صورة
حالة عدم مباشرة  حالما تصبح نتائج االنتخابات نهائية أو يقبل التعيين بمجلس المستشارين، في ه، فإنه يوضع وجوبا،المذكورة أعال

 .المتعاقدين خاصة طيلة مدة عضويته. وال تنطبق هذه األحكام على األعوان

بل دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو ومباشرة الوظائف المسندة من ق ال يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين – 39الفصل 
 .حكومية يتقاضى أصحابها أجورا من تلك الدولة أو تلك المنظمة غير

العمومية أو المنشآت العمومية أو خطة تسيير  ال يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة خطة تسيير بالمؤسساتـ  40 الفصل
 .الي المحض، والتي تسعى لدى العموم لالدخار والقروض والمساهمةالم أو مراقبة بالشركات ذات الطابع

في إحدى المؤسسات أو المنشآت العمومية  يحجر على كل عضو بأحد المجلسين أن يقبل خالل مدة عضويته مباشرة خطة – 41 الفصل
 .القانون أو الشركات المشار إليها بهذا
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عضو بأحد المجلسين لتمثيل الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية  مكن تعيينبصرف النظر عن أحكام هذا القانون، ي – 84الفصل 
العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية  المؤسسة ومجالس اإلدارة ومجالس المراقبة للمؤسسات العمومية والمنشآت بمجالس

 .المباشرة أو غير المباشرة

أمامها أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو  أن يقدم تقريرا للمحاكم أو أن يرافع ال يمكن لمحام عضو بأحد المجلسين – 83  الفصل
 .العمومية أو المنشآت العمومية الجماعات المحلية أو المؤسسات

 إجراء ضد الدولة أو لدى المحاكم العضو بأحد المجلسين أن يقوم ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو كما ال يمكن للعدل المنفذ أو الخبير
 .العمومية الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المنشآت

متبوعا بصفة العضوية في كل إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية  يحجر على كل عضو بأحد المجلسين أن يذكر اسمه – 88الفصل 
 .أو أن يخول ذلك أو تجارية

 ينه في حالة من الحاالت التي ال يمكن الجمع بينها وبين العضوية بأحدأو تعي كل عضو بأحد المجلسين كان عند انتخابه – 85الفصل 
ال يمكن الجمع بينها وبين العضوية وذلك حالما تصبح  المجلسين والمنصوص عليها بهذا القانون يعتبر وجوبا مستقيال من وظائفه التي

خاصة إذا كان يشغل وظيفة من  وجوبا في حالة عدم مباشرة أو حال قبوله بتعيينه بمجلس المستشارين أو يوضع نتائج االنتخابات نهائية
 .الوظائف العمومية

من المجلة  55عليها بالفصل  المجلسين يقع تكليفه خالل مدة عضويته بمسؤولية أو بإحدى الوظائف المنصوص وكل عضو بأحد
أحكام   يمكن الجمع بينها وبين العضوية أو يتجاهلأو يقبل أثناء النيابة مسؤولية ال من هذا القانون 22و 31و 31االنتخابية والفصول 

المجلس إال إذا استقال من تلقاء نفسه وفي كلتا الحالتين يتم  من هذا القانون، يقع التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية 23و 25الفصلين 
 .من المجلة االنتخابية 533و 521الحالة طبقا ألحكام الفصلين  تعويضه حسب

وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو من مكتب  إلعفاء الوجوبي أو باالستقالة حسب الحالة من قبل أحد المجلسينالتصريح با ويقع
 .المجلس المعني

بينها وبين العضوية بمجلس النواب على أعضاء  األحكام الخاصة بالحاالت المتعلقة بالمهام والوظائف التي ال يمكن الجمع وال تنطبق
 .الحكومة

 .المجلة االنتخابية من 555و 553و 15و 13و 17و 12و 13و 14و 15مكرر و 12و 12لغى الفصول ت – 86الفصل 

 بعنوان شخصيات وكفاءات وطنية أعضاء مجلس المستشارينتعويـض  – الباب الخامس

 (4006ماي  44المؤرخ في  4006لسنة  34عدد  األساسي بمقتضى الفصل األول من القانون ضيفأ)

ة حصول شغور في المقاعد المخصصة للشخصيات والكفاءات الوطنية يعين رئيس الجمهورية في أجل أقصاه صورفي  – 87الفصل 
 .اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور عضوا لتسديد ذلك الشغور

 .وتنتهي مدة العضوية للعضو المعين وفقا للفقرة األولى من هذا الفصل بانتهاء مدة العضو الذي تم تعويضه

 3خالل االثنى عشر شهرا السابقة النتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة وال يعين عضو 
المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. وفي  4224المؤرخ في أول جوان  4224لسنة  75من القانون الدستوري عدد  7من الفصل 

 .د نصف أعضاء مجلس المستشارينهذه الحالة يقع تسديد الشغور عند تجدي

 .للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي

 .4008 جوان 48تونس في 


