
1/1 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المتعلقة بقطاع األمن في تونس
www.legislation-securite.tn 

 

  االنتخابية المجلة وإتمام بتنقيح يتعلق 9001 أفريل 91 في مؤرخ 9001 لسنة 91 عدد أساسي ونقان

 الشعب، باسم

 المستشارين، ومجلس النواب مجلس موافقة وبعد

 : نصه اآلتي األساسي القانون الجمهورية رئيس يصدر

 االنتخابية المجلة من 601 الفصل من والخامسة الرابعة الفقرتين وأحكام 27 الفصل من األولى الفقرة أحكام تلغى – األول الفصل

 : التالية باألحكام وتعّوض

 وأربعين ثمانية كل إلى بالنسبة مقعد قاعدة على بأمر النواب بمجلس للمقاعد الجملي العدد يضبط – (جديدة) األولى الفقرة 79 الفصل

 .للمقاعد الجملي العدد لضبط المعتمدة السكانية القاعدة نصف تفوق بقية إلى العملية أفضت إذا إضافي مقعد ويسند. ساكن وسبعمائة ألفا

 .الطعن أجل انقضاء تاريخ من أسبوعين أجل في الدستوري المجلس ويبت  – (جديدتان) والخامسة الرابعة الفقرتان 901 الفصل

 .الطعون في البت أجل في أسابيع بثالثة واحدة مرة التمديد الضرورة، عند الدستوري، المجلس لرئيس ويمكن

 : التالية األحكام االنتخابية لةالمج من 72 الفصل إلى تضاف – 9 الفصل

 بعنوان األعضاء من يّنيبه من أو لالتصال األعلى المجلس رئيس بحضور المحدد الموعد في والتلفزية اإلذاعية الحصص تسجيل يتم

 . المساعدين من يراه بمن االستعانة وله واالتصال اإلعالم ميدان في بها المعترف الكفاءة ذات الشخصيات

 .فورية بصفة ذلك ويتم للقانون مخالفة يعتبرها التي العبارات بحذف المترشح مطالبة ينيبه من أو لالتصال األعلى المجلس ولرئيس

 فوري مقرر اتخاذ ينيبه من أو لالتصال األعلى المجلس لرئيس يمكن للقانون، مخالفة المعتبرة العبارات حذف المترشح رفض صورة في

 .وصل مقابل منه بطلب للمترشح منه نسخة تسلم التسجيل بث على االعتراض في ومعلل

 أجل في وذلك االستعجالي، القضاء إجراءات وفق بتونس، االبتدائية المحكمة رئيس لدى االعتراض مقرر في الطعن للمترشح يمكن

 يقبل وال ساعة وأربعين ثمان يتجاوز ال أجل في الدعوى في الحكم ويصدر المقرر هذا تسلمه تاريخ من ساعة وعشرون أربع أقصاه

 .وجه بأي فيه الطعن

 أحكام ضمن وتعّوض" سنة عشرة ثماني" بعبارة" عاما عشرين" عبارة االنتخابية، المجلة من 7 الفصل أحكام ضمن تعّوض – 1 الفصل

 الفقرة من" ثانيا" الفرعية الفقرة أحكام ضمن تعّوض كما" ستمائة" بعبارة" وخمسين أربعمائة" عبارة منها 73 الفصل من الثانية الفقرة

 سقف" وعبارة" بالمائة وسبعين خمس من أكثر" بعبارة" بالمائة ثمانين من أكثر" عبارة االنتخابية المجلة من 651 الفصل من الثانية

 ."بالمائة وسبعين الخمس سقف" بعبارة" بالمائة الثمانين

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

 .9001 أفريل 91 في تونس


