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ق انون أساسي  
يتعلق باالنتخابات  

 واالستفتاء
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املتعّلق باالنتخابات  البوصلة اثر الّتصويت على القانون األساسي مجعّية)هذه الوثيقة هي من تصميم 
نظرا المكانّية  الّتصويت عليه، و ال ميكن االعتداد هبا كوثيقة هنائّية للقانون األساسي إثر و االستفتاء

 يف الّصيغة الّنهائّية للقانون(وجود اختالف طفيف 
 

 األحكام العامة -الباب األول 

 يتعلق هذا القانون بتنظيم االنتخابات واالستفتاء. الفصل األول:

 يكون االنتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً. :2 الفصل

 يقصد باملصطلحات التالية يف معىن هذا القانون:: 3 الفصل

 اجلهاز وتشمل جملس اهليئة واهليئات الفرعية اليت ميكن إحداثها و  هليئة العليا املستقلة لالنتخابات،: هي اهليئةا
 التنفيذي.

 النتخابات واالستفتاءيف اقاعدة بيانات األشخاص املؤهلني للتصويت : هو سجل الناخبني. 
 ت التشريعية أو املرتشح يف : هي القائمة املرتشحة يف االنتخاباالقائمة املرتشحة أو املرتشح أو احلزب

 االنتخابات الرئاسية أو احلزب يف االستفتاء.
 :هو التعامل مبوضوعية ونزاهة مع كافة املرتشحني وعدم االحنياز إىل أي قائمة مرتشحة أو مرتشح أو  احلياد

ما من شأنه حزب أو تعطيل احلملة االنتخابية لقائمة مرتشحة أو ملرتشح أو حلزب يف محلة االستفتاء، وجتنب 
 أن يؤثر على إرادة الناخبني. 

 :هي جمموع األنشطة اليت يقوم هبا املرتشحون أو القائمات املرتشحة أو  احلملة االنتخابية أو محلة االستفتاء
مساندوهم أو األحزاب خالل الفرتة احملددة قانونا، للتعريف بالربنامج االنتخايب أو الربنامج املتعلق باالستفتاء 

خمتلف وسائل الدعاية واألساليب املتاحة قانونا قصد حث الناخبني على التصويت لفائدهتم يوم  باعتماد
 االقرتاع.

 :يوم الصمت االنتخايب ويوم االقرتاع اىل حد غلق آخر مكتب اقرتاع.املدة اليت تضم هي  فرتة الصمت 



 

3 
 

 
 

 حملة االنتخابية أو السابقة للالسابقة  املدة هيمحلة االستفتاء:  ما قبل مرحلة ما قبل احلملة االنتخابية أو
 االستفتاء وفقاً ملا حيدده هذا القانون.حلملة 

 :محلة ما قبل املدة اليت تضم مرحلة ما قبل احلملة االنتخابية أو هي  الفرتة االنتخابية أو فرتة االستفتاء
إلعالن عن النتائج النهائية للدورة حىت امتتد االستفتاء، واحلملة، وفرتة الصمت، وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية 

 األوىل.
 أو فرتة : هي جمموع النفقات النقدية والعينية اليت مت التعهد هبا أثناء الفرتة االنتخابية املصاريف االنتخابية

احلملة أو دفعها لتسديد نفقات املرتشح أو القائمة أو احلزب أو لفائدهتم، ومت استهالكها قبل من االستفتاء 
 .لنيل ثقة الناخب واحلصول على صوته أو محلة االستفتاء بيةاالنتخا

 :تعتمد أساليب وتقنيات التسويق  مبقابل مادي أو جماناهو كّل عملّية إشهار أو دعاية  اإلشهار السياسي
التجاري، موجهة للعموم، وهتدف إىل الرتويج لشخص أو ملوقف أو لربنامج أو حلزب سياسي، بغرض استمالة 

واختياراهتم عرب وسائل اإلعالم السمعّية أو البصريّة أو املكتوبة أو اإللكرتونّية،  و التأثري يف سلوكهمالناخبني أ
 أو عرب وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو اخلاصة.

  لعمومية واخلاصة منشآت االتصال السمعي والبصري اهي البصري الوطنية: و وسائل اإلعالم السمعي
 .1111لسنة  111واجلمعياتية اليت متارس نشاط البث على حنو ما نظمها املرسوم عدد 

  :هي الورقة اليت تعدها اهليئة لتضعها على ذمة الناخب يوم االقرتاع واليت يضمنها اختياره مث ورقة تصويت
 يضعها يف الصندوق. 

  :ح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع املبادئ هي كل ورقة تصويت ال تعرب بشكل واضورقة ملغاة
 من هذا القانون. 1املنصوص عليها بالفصل 

  :هي كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة مهما كان نوعها. حتتسب الورقة البيضاء ضمن ورقة بيضاء
 األصوات املصرّح هبا، وال حتتسب ضمن احلاصل االنتخايب.

 :للتصويت تعرضت ملا جعلها غري صاحلة، ويتم استبداهلا قبل وضعها يف  هي كل ورقة معدة ورقة تالفة
 الصندوق وفق ما تضبطه اهليئة.

 يتوىل املالحظون متابعة املسار االنتخايب وشفافيته وتنظم اهليئة شروط اعتمادهم واجراءاته.: 4 فصلال
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 الناخب –الباب الثاين 

 شروط الناخب -القسم األول 

سنة كاملة يف اليوم السابق  ةمثاين عشر  بلغمرسم يف سجل الناخبني، كل تونسّية وتونسي   يعد ناخبا: 5 الفصل
 مان املنصوص عليها هبذا القانون.لالقرتاع، ومتمّتع حبقوقه املدنّية والسياسّية وغري مشمول بأّي صورة من صور احلر 

 م بسجل الناخبني:رسّ ال ي  : 6 الفصل

 من اجمللة اجلزائّية، حترمهم من ممارسة حّق  5ميلّية على معىن الفصل األشخاص احملكوم عليهم بعقوبة تك
 االنتخاب.  

 أعوان قوات األمن الداخلي.و  العسكريون كما حّددهم القانون األساسي العام للعسكريني 
 .األشخاص احملجور عليهم جلنون مطبق طيلة مدة احلجر 

 سجل الناخبني –القسم الثاين 

الناخبني  بسجلتم الرتسيم الناخبني وتتوىل ضبطه انطالقا من آخر حتيني له، وي سجلمتسك اهليئة : 7 الفصل
                     .إراديا

 تعمل اهليئة على أن يكون سجل الناخبني دقيقاً وشفافاً وشامالً وحمّيناً. 

 جراءات تضبطها اهليئة.األصول والفروع حىت الرتبة الثانية وفق إالقرين و يكون التسجيل شخصياً. وجيوز تسجيل 

 ميكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، وهلا أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يعّرض وكل خرق هلذا املبدأ  .مينع على األعوان املكلفني بتسجيل الناخبني التأثري عليهم أو توجيههم يف اختيارهم
 صاحبه للرفت.
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 ء: أمانيالناخبسجل من  ةئيتشطب اهل: 8 الفصل

 .الناخبني املتوفني حال ترسيم الوفاة 
  من هذا  1األشخاص الذين فقدوا أهلّية االنتخاب واملشمولني بإحدى صور احلرمان املنصوص عليها بالفصل

 القانون. 

املعنية، كل فيما خيصه، مد اهليئة يف آجال معقولة باملعطيات احملينة يتعني على مجيع اهلياكل اإلدارية  :9 الفصل
 .، وبصفة عامة كل املعطيات الالزمة لضبط وحتيني السجل االنتخايبة باملمنوعني من ممارسة حّق االنتخاباخلاص

 تلتزم اهليئة باحملافظة على سرية املعطيات الشخصية.

 قائمـات النــــاخبني  –القسم الثالث 

بلدية وكّل معتمدية أو عمادة  كلّ  يف كل دائرة انتخابية بالنسبة إىلتضبط اهليئة قائمة الناخبني : 01 الفصل
ضبط  ،البعثات الدبلوماسية أو القنصلّية التونسّية باخلارج كما تتوىل اهليئة بإعانةخبصوص املناطق غري البلدية.  

قانون قائمات الناخبني ومراجعتها بالنسبة إىل التونسيني باخلارج، طبق الشروط واإلجراءات املنصوص عليها هبذا ال
 . يقية الصادرة عن اهليئةوالنصوص التطب

 . أو أكثر من مرة يف نفس القائمةخبنيايف أكثر من قائمة نسيم ال جيوز الرت : 00 الفصل

 . وفق رزنامة حتددها اهليئةخبنيناقائمات التضبط : 02 الفصل

 وأتوضع قائمات الناخبني على ذمة العموم مبقرّات اهليئة ومقرّات البلديات أو املعتمديات : 03 الفصل
قائمات باملوقع اإللكرتوين . وتنشر هذه الالعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسّية باخلارج

 تضمن إعالم العموم.أو بأي طريقة أخرى اهليئة، اخلاص ب

طة ، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه اآلجال بواسعلى ذمة العموموتضبط اهليئة آجال وضع قائمات الناخبني 
 .مع احلرص على توفري مرتمجني خمتصني يف لغة اإلشارة وسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية واملرئية
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 النزاعات املتعلقة بالرتسيم بقائمات الناخبني –القسم الرابع 

يهدف االعرتاض أمام اهليئة، على قائمات الناخبني املتعلقة بدائرة انتخابية، إىل شطب إسم أو : 04 الفصل
 يمه أو تصحيح خطأ يف قائمة ناخبني.ترس

املوالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة ترتك الثالثة يتم االعرتاض، خالل األيّام 
 أثرا كتابيا.

 أيّام من تاريخ توصلها هبا.ثالثة تبّت اهليئة يف مطالب االعرتاض يف أجل : 05 الفصل

 ساعة من تاريخ صدوره بأّي وسيلة ترتك أثرا كتابّيا. 84عنية بالقرار يف أجل أقصاه تعلم اهليئة األطراف امل

ميكن الطعن يف القرارات الصادرة عن اهليئة أمام احملاكم االبتدائّية املختّصة ترابّيا برتكيبتها الثالثّية، : 06 الفصل
باعرتاضات التونسيني باخلارج، وذلك من قبل بالنسبة إىل القرارات املتعلقة  1وأمام احملكمة االبتدائّية بتونس
 األطراف املشمولة بتلك القرارات.

 ويرفع الطعن يف أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار، دون وجوب إنابة حمام.

عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار املطعون فيه ومتضّمنة لعرض موجز للوقائع ولألسانيد والطلبات ومبا ت رفق 
 د إعالم اهليئة بالطعن. يفي

 تبّت احملكمة يف عريضة الطعن خالل ثالثة أيّام من تاريخ تقدميها.: 07 الفصل

 84و 81و 84تتوىّل احملكمة االبتدائّية املتعّهدة النظر يف الطعون وفق اإلجراءات املنصوص عليها بالفــــصول 
 جاريّة ودون لزوم إلجراءات أخرى.من جمّلة املرافعات املدنّية والت 51و 84فقرة أخرية و 84و

ساعة من تاريخ صدوره  84تأذن احملكمة بالتنفيذ على املسودة، وتعلم األطراف املعنية باحلكم يف أجل أقصاه 
 بأّي وسيلة ترتك أثرا كتابّيا.
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لة هبا أمام ميكن الطعن باالستئناف يف األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائّية من األطراف املشمو : 08 الفصل
 احملاكم االستئنافية املختّصة ترابّيا.

ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من احلكم املطعون فيه ومبستندات الطعن ومبا يفيد إعالم 
 اهليئة به يف أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم باحلكم االبتدائي، دون وجوب إنابة حمام.

 ضة الطعن خالل ثالثة أيّام من تاريخ تقدميها.تبّت احملكمة يف عري

تتوىّل احملكمة برتكيبة ثالثية النظر يف الطعون وفق إجراءات القضاء االستعجايل، وميكن هلا أن تأذن باملرافعة حينا 
 ودون لزوم إلجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا وال يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.

ه ساعة من تاريخ صدور  84تأذن احملكمة بالتنفيذ على املسودة، وتعلم األطراف املعنية بالقرار يف أجل أقصاه 
 بأّي وسيلة ترتك أثرا كتابّيا.

 املرتشح –الباب الثالث 

 االنتخابات التشريعية -القسم األول 

 الفرع األول: شروط الرتشح

 ق لكل:الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب ح :09 الفصل

  ،ناخبة أو ناخب تونسي اجلنسية منذ عشر سنوات على األقل 

 وعشرين سنة كاملة على األقل يف تاريخ الرتشح،  اً بالغ من العمر ثالث 

  القانونيةغري مشمول بأي صورة من صور احلرمان. 
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دمي استقالتهم أو ال ميكن للناخبني اآليت ذكرهم الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب، إاّل بعد تق :21 الفصل
 إحالتهم على عدم املباشرة طبق التشريع اجلاري به العمل:

 ،القضاة 

 ،رؤساء البعثات واملراكز الدبلوماسية والقنصلية 

 ،الوالة 

 .املعتمدون األول والكتاب العامون للواليات واملعتمدون والعمد 

 ذكورة ملدة سنة على األقل قبل تقدمي ترشحهم.وال ميكنهم الرتشح يف آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم امل

 الفرع الثاين: تقدمي الرتشحات

الرتشح لالنتخابات التشريعية إىل اهليئة من قبل رئيس القائمة املرتشحة أو أحد  مطلب ميقدّ : 20 الفصل
 أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها اهليئة.

 ويتضمن مطلب الرتشح ومرفقاته وجوبا:

 رتشحني وترتيبهم داخل القائمة،أماء امل 
 ،تصرحيا ممضى من كافة املرتشحني 
 أو جوازات السفر نسخة من بطاقات التعريف الوطنية، 
 ،تسمية القائمة 
 ،رمز احلزب أو القائمة االئتالفية أو املستقلة 
 ،تعيني ممثل عن القائمة من بني املرتشحني 
 وال يزيد يف كل األحوال عن عدد املرتشحني يف القائمة قائمة تكميلية ال يقل عدد املرتشحني فيها عن اثنني ،

 ،15و 18لفصول األصلية، مع مراعاة أحكام ا
 .ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية 
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 وتسلم اهليئة وصال مقابل مطلب الرتشح.

 وتضبط اهليئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الرتشح.

مينع الرتشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية ويف أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط اهليئة إجراءات  :22 الفصل
 تعويض املرتشح.

ط أن يكون عدد املرتشحني بكّل قائمة مساويا لعدد املقاعد املخّصصة للدائرة املعنية  .وي ْشرتر

ْنرع انتماء عّدة قائمات حلزب واحد، أو ائتالف واحد يف نفس ال  دائرة االنتخابية.ومي 

ْنرع إسناد نفس التسمية أو الر  :23 الفصل  مز إىل أكثر من قائمة انتخابية. مي 

ي إىل إرباك تنظر اهليئة يف التسميات أو الرموز املتشاهبة وتتخذ اإلجراءات الالزمة لتفادي احلاالت اليت تؤدّ 
 الناخب.

لنساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل م الرتشحات على أساس مبدأ التناصف بني اتقدّ : 24 الفصل
للمقاعد املخصصة لبعض  مه العدد الفرديالقائمة وال تقبل القائمة اليت ال حترتم هذا املبدأ إال يف حدود ما حيتّ 

 الدوائر. 

: يتعني على كل قائمة مرتشحة يف دائرة يساوي عدد املقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بني 25 فصلال
ويف حالة عدم احرتام هذا الشرط أو مرتشحة ال يزيد سّنه عن مخس وثالثني سنة.  بعة األوائل فيها مرتشحاً األر 
  رم القائمة من نصف القيمة اجل ملية ملنحة التمويل العمومي.حت  

 الفرع الثالث: إجراءات البت يف الرتشحات

م من تاريخ ختم أجل الرتشحات، وتتخذ تبت اهليئة يف مطالب الرتشح يف أجل أقصاه سبعة أيا: 26 الفصل
 قرارا بقبول الرتشح أو رفضه ويكون الرفض معّلال.
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ائتالفاً انتخابياً  يف التسمية والرمزاملشرتكة أن تعترب جمموعة من القائمات املستقلة أثناء البت يف الرتشحات  للهيئةو 
 .واحداً 

ساعة من صدوره. تعّلق  24ح أو رفضه يف أجل أقصاه يتم إعالم رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الرتش
القائمات املقبولة مبقر اهليئة ويتم نشرها مبوقعها االلكرتوين يف اليوم املوايل النتهاء أجل البت يف مطالب الرتشح، 

 ويف حالة الرفض يتم اإلعالم بأي وسيلة ترتك أثراً كتابياً.

 الفرع الرابع: إجراءات الطعن يف الرتشحات

 مثلامليتم الطعن يف قرارات اهليئة خبصوص الرتشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو  :27 لفصلا
لحزب أو أعضاء بقية القائمات املرتشحة بنفس الدائرة االنتخابية، أمام احملكمة االبتدائية املختصة ترابيا، القانوين ل

 قائمات املرتشحة يف اخلارج، وذلكارات اهليئة فيما يتعلق بالبالنسبة إىل قر  1وأمام احملكمة االبتدائية بتونس 
مبقتضى عريضة كتابية مصحوبة باملؤيدات ومبا يفيد تبليغها إىل اهليئة واألطراف املشمولة بالطعن يف أجل أقصاه 

 ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار أو التعليق، دون وجوب االستعانة مبحام.

 84كمة االبتدائية املتعهدة النظر يف الدعوى طبق اإلجراءات املنصوص عليها بالفصول تتوىل احمل :28 الفصل
 من جملة املرافعات املدنية والتجارية وميكنها أن تأذن باملرافعة حيناً. 51و 84فقرة أخرية و 84و 84و 81و

راف باحلكم يف أجل أقصاه تبت احملكمة يف الدعوى يف أجل أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم األط
 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا. 84

يتّم استئناف األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية من : 29 الفصل
م من تاريخ اإلعالم باحلكم قبل األطراف املشمولة باحلكم االبتدائي أو رئيس اهليئة يف أجل أقصاه ثالثة أيا

مبقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة باملؤيدات ومبحضر اإلعالم بالطعن ومبا يفيد تبليغها إىل اجلهة 
 ى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإال رفض الطعن.عر املدّ 

اإلدارية الذي يتوىل تتوىل كتابة احملكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إىل الرئيس األول للمحكمة : 31 الفصل
 تعيينها حاال لدى دائرة استئنافية.
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يعني رئيس الدائرة املتعهدة بالقضية جلسة مرافعة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء 
 األطراف بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا لتقدمي ملحوظاهتم.

ساعة من تاريخ جلسة املرافعة وهلا أن تأذن  84يف أجل تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح باحلكم 
 84بالتنفيذ على املسوّدة. وتعلم احملكمة اإلدارية األطراف باحلكم بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف أجل أقصاه 

 ساعة من تاريخ التصريح به.

 ويكون احلكم باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

القائمات املقبولة لت على حكم قضائي بات، وتتوىل اهليئة اإلعالن عن ل القائمات اليت حتصّ قبت  : 30 الفصل
 هنائيا بعد انقضاء الطعون. 

 الفرع اخلامس: سحب الرتشحات وتعويض املرتشحني

، ويقدم املرتشح ما قبل انطالق احلملة االنتخابيةيو  15ميكن سحب الرتشحات يف أجل أقصاه : 32 الفصل
 لهيئة وفق نفس إجراءات تقدمي الرتشحات. لكتابيا بالسحب إعالما  

وإذا  ح بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا، بانسحاب املرتشّ املمثل القانوين للحزب أو إعالم ممثل القائمة فورًا تتوىل اهليئة 
ساعة  18 أجل كان ممثل القائمة هو املنسحب، تتوىّل أيضاً إعالم باقي أعضاء القائمة.  ويتوىل رئيس القائمة يف

ل و ويراعى يف كل ذلك أحكام الفصتدارك النقص فيها اعتمادًا على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، 
 .15و 18

م بعد انقضاء األجل أي تأثري على القائمة وال حيتسب املرتشح املنسحب يف ح املقدّ ال يكون ملطلب سحب الرتشّ 
 النتائج.

وفق اإلجراءات املنصوص عليها فاة أو العجز التام ألحد املرتّشحني يقع تعويضه يف صورة الو  :33 الفصل
 .41 بالفصل
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 الفرع السادس: سّد الشغور مبجلس نواب الشعب

من  مبرتشح حد املقاعد مبجلس نواب الشعب يتّم تعويض العضو املعيالنهائي ألشغور العند : 34 الفصل
من قبل مكتب  الشغورمعاينة يومًا من تاريخ عشر يف أجل أقصاه مخسة  ،مع مراعاة الرتتيب القائمة األصلية

 .اجمللس

 ويعترب شغوراً هنائياً:

 ،الوفاة 

 ،العجز التام 

 ،االستقالة من عضوية اجمللس 

  احلرمان من احلقوق املدنية والسياسيةمبوجب حكم قضائي بات يقضي بفقدان العضوية، 

  من هذا القانون. 114و 44فقدان العضوية مبوجب أحكام الفصلنْي 

املرتشحني من القائمة األصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية يف أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ  دويف حالة استنفا
 .114و 44اً للقائمة األصلّية احلاالت املنصوص عليها بالفصلنْي دوي عّد استنفا حصول الشغور.

 الفرع السابع: حاالت عدم اجلمع

ال ميكن اجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو : 35 الفصل
 وقتية ومقابل أجر أو دونه: 

 .عضوية احلكومة 
  أو لدى الشركات ذات املسامهات وظيفة لدى الدولة واملؤسسات واملنشآت العمومية واجلماعات احمللية

 العمومية املباشرة أو غري املباشرة.
 تسيري باملؤسسات واملنشآت العمومية أو الشركات ذات املسامهات العمومية املباشرة أو غري املباشرة. خطة 
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  .عضوية جمالس اجلماعات احمللية املنتخبة 
 .وظيفة لدى دول أخرى 
  .وظيفة لدى املنظمات الدولية احلكومية أو املنظمات غري احلكومية 

واب الشعب لتمثيل الدولة أو اجلماعات احمللية يف هياكل املنشآت ال ميكن تعيني عضو مبجلس ن :36 الفصل
 .أو الشركات ذات املسامهات العمومية املباشرة أو غري املباشرةالعمومّية أو الشركات ذات املسامهات العمومية 

لية أو حي رّجر  على كّل عضو مبجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته يف أي إشهار يتعلق مبشاريع ما :37 الفصل
 .صناعية أو جتارية أو مهنية

يْعتربـرر  كّل عضو مبجلس نواب الشعب كان عند انتخابه يف حالة من حاالت عدم اجلمع املنصوص  :38 الفصل
 .عليها هبذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد اإلعالن النهائي عن نتائج االنتخابات

كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. وال تنطبق هذه األحكام على   وي وضرع يف حالة عدم مباشرة خاصة إذا
 .األعوان املتعاقدين

الفرع من وكّل عضو مبجلس نواب الشعب يكّلف أثناء نيابته مبسؤولية أو بوظيفة أو خبطة منصوص عليها هبذا 
عترب مستقياًل آلياً إذا مل يقّدم استقالته ي القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية ال ميكن اجلمع بينها وبني العضويّة،
 اجمللس.من قبل ويقع التصريح باالستقالة  يف أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف باملسؤولية أو الوظيفة أو اخلطّة.

إذا استقال عضو جملس نواب الشعب من احلزب أو القائمة أو االئتالف االنتخايب الذي ترشح : 39 فصلال
 .فقد آليا عضويته يف اللجان النيابية وأي مسؤولية يف اجمللس توالها تبعا النتمائه ذاكحتت إمه فإنه ي

 .منهويؤول الشغور يف كل ذلك إىل احلزب أو االئتالف الذي متت االستقالة 
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 االنتخابات الرئاسية -القسم الثاين 

 الفرع األول: شروط الرتشح

ح ملنصب رئيس نسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم الرتشّ حيق لكل ناخبة أو ناخب تونسي اجل :41 الفصل
 اجلمهورية.

حه أن يكون بالغا من العمر مخسًا وثالثني سنة على األقل. وإذا كان حامال ح يوم تقدمي ترشّ ويشرتط يف املرتشّ 
تصريح دا بالتخلي عن اجلنسية األخرى عند الحه تعهّ جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّ 

 .بانتخابه رئيسا للجمهورية

من أربعني من جملس نواب الشعب، أو من  عشرة نوابح لالنتخابات الرئاسية من تتم تزكية املرتشّ : 40 الفصل
رؤساء جمالس اجلماعات احمللية املنتخبة أو من عشرة آالف من الناخبني املرمني واملوزعني على األقل على عشرة 

 عددهم عن مخسمائة ناخب بكل دائرة منها. ال يقلّ دوائر انتخابية على أن 

 ح.كثر من مرتشّ أ تزكية على أي مزكّ   مينع

 ت من قائمة املزّكني.وتضبط اهليئة إجراءات التزكية والتثبّ 

 تزكيتهم من حني الذين تبنّي من هذا القانون، إعالم املرتشّ  85وتتوىل اهليئة، خالل األجل املنصوص عليه بالفصل 
 84خب أو من شخص ال تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه يف أجل نفس النا

 حهم.ساعة من تاريخ اإلعالم، وإال ترفض مطالب ترشّ 

ح لدى اخلزينة العامة للبالد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آالف دينار ال يتم يؤّمن املرتشّ : 42 الفصل
 له على ثالثة باملائة على األقل من عدد األصوات املصرّح هبا.اسرتجاعه إالّ عند حصو 

 تقدمي الرتشحات الفرع الثاين:

 فيها. حات وإجراءات تقدميها وقبوهلا والبتّ تتوىل اهليئة ضبط رزنامة الرتشّ : 43 الفصل
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 .م وصل يف ذلكلّ سوي  من قبل املرتشح أو من ينوبه، تقدم الرتّشحات لدى اهليئة يف مقرها املركزي  :44 الفصل

ح وتضبط قائمة املرتّشحني املقبولني يف أجل أقصاه تبّت اهليئة بقرار من جملسها يف مطالب الرتشّ  :45 الفصل
الرتشحات. ويتم تعليق قائمة املرتّشحني املقبولني مبقر اهليئة ونشرها مبوقعها أجل أيام من تاريخ ختم  أربعة

 االلكرتوين أو بأي وسيلة أخرى. 

ساعة بأي وسيلة ترتك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض  18اهليئة بإعالم املرتشحني بقراراهتا يف أجل أقصاه  وتقوم
 معللة.

 الفرع الثالث: إجراءات الطعن يف قرارات اهليئة

لك يف حني أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية وذيتم الطعن يف قرارات اهليئة من قبل املرتشّ : 46 الفصل
 ساعة من تاريخ التعليق أو اإلعالم . 84 أقصاه أجل

بواسطة عدل  بهوعلى الطرف الراغب يف ممارسة الطعن أن يوجه إىل اهليئة واألطراف املشمولة بالطعن إعالما 
 تنفيذ يكون مصحوبا بنظري من العريضة ومؤيداهتا.

ا بكتابة احملكمة، دون وجوب االستعانة مبحام. وجيب رفع الطعن مبوجب عريضة يتوىّل املرتشح أو من ميثله إيداعهي  
لة ومصحوبة باملؤيدات وبنسخة من القرار املطعون فيه وحمضر اإلعالم بالطعن، وإال رفض أن تكون العريضة معلّ 

 طعنه.

ال حاإحالتها فورا إىل الرئيس األول الذي يتوىل تعيينها و تتوىل كتابة احملكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها 
 بإحدى الدوائر االستئنافية.

ويتوىل رئيس الدائرة املتعهدة تعيني جلسة مرافعة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء 
عى عليها لإلدالء مبلحوظاهتا الكتابية ومبا يفيد تبليغ األطراف بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا والتنبيه على اجلهة املدّ 

 ىل الطرف اآلخر وذلك يف أجل أقصاه يومان قبل جلسة املرافعة.نسخة منها إ

 وتتوىل الدائرة إثر املرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح باحلكم يف أجل ثالثة أيام.
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 وتأذن احملكمة بالتنفيذ على املسودة.

ساعة من تاريخ  84يف أجل أقصاه  وتتوىل كتابة احملكمة إعالم األطراف باحلكم بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا وذلك
 التصريح به.

حني املشمولني باحلكم أو يتم الطعن يف األحكام الصادرة عن الدوائر االستئنافية من قبل املرتشّ : 47 الفصل
 ساعة من تاريخ اإلعالم به.  84اهليئة أمام اجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية يف أجل 

رسة الطعن أن يوجه إىل اهليئة واألطراف املشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل وعلى الطرف الراغب يف مما
 تنفيذ يكون مصحوبا بنظري من العريضة ومؤيداهتا.

له إيداعها بكتابة احملكمة، بواسطة حمام مرسم لدى التعقيب. ح أو من ميثّ يرفع الطعن مبوجب عريضة يتوىّل املرتشّ 
املؤيدات وبنسخة من احلكم املطعون فيه وحمضر اإلعالم بالطعن، وإال رفض وتكون العريضة معللة ومصحوبة ب

 طعنه.

تتوىل كتابة احملكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إىل الرئيس األول الذي يتوىل تعيينها حاال لدى 
 اجللسة العامة.

اريخ تقدمي الطعن واستدعاء األطراف بأي وسيلة  الرئيس األول جلسة مرافعة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تويعنّي 
عى عليها لإلدالء مبلحوظاهتا الكتابية ومبا يفيد تبليغ نسخة منها إىل الطرف ترتك أثرا كتابيا والتنبيه على اجلهة املدّ 

 ساعة قبل جلسة املرافعة. 84اآلخر وذلك يف أجل أقصاه 

أيام من تاريخ جلسة  مخسةمفاوضة والتصريح باحلكم يف أجل وتتوىل اجللسة العامة إثر املرافعة حجز القضية لل
 املرافعة.

 وتأذن احملكمة بالتنفيذ على املسودة.

 ة وغري قابلة ألي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.وتكون قراراهتا باتّ 
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اعة من تاريخ س 84وتتوىل كتابة احملكمة إعالم األطراف باحلكم بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا وذلك يف أجل 
 التصريح به.

 الفرع الرابع: اإلعالن عن املرتشحني املقبولني

حني املقبولني هنائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرمي للجمهورية تتوىل اهليئة اإلعالن عن أماء املرتشّ : 48 الفصل
 وسيلة أخرى تقررها. التونسية وبأيّ 

حني املقبولني بعد اإلعالن عن أماء املرتشّ  دورة األوىليف صورة انسحاب أحد املرتشحني يف ال :49 الفصل
 الدورتني. أي منفإنه ال يعتد باالنسحاب يف  اإلعادةدورة نْي لحر أحد املرتشّ أو  ،هنائيا

عاد فتح باب الرتشح وحتديد املواعيد إذا تويف أحد املرتشحني يف الدورة األوىل أو أحد املرتشحنْي لدورة اإلعادة، ي  
يقع اختزال اآلجال الواردة يف هذا ، هذه احلالةية من جديد يف أجل ال يتجاوز مخسة وأربعني يوما. ويف االنتخاب

 القانون كما يلي:

  تبت اهليئة يف مطالب الرتشح يف أجل أقصاه يومان.85خالفاً ملا ورد يف الفصل ، 
  وتديل رافعة يف أجل أقصاه يومان، يتوىل رئيس الدائرة املتعهدة تعيني جلسة م81خالفًا ملا ورد يف الفصل ،

 .ساعة قبل جلسة املرافعة 18اجلهة املدعى عليها مبلحوظاهتا الكتابية يف أجل أقصاه 
  ح الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية باحلكم يف أجل أقصاه يومان من ، تصرّ 81خالفًا ملا ورد يف الفصل

 تاريخ جلسة املرافعة.
  وتديل اجلهة ، يتوىل الرئيس األول تعيني جلسة مرافعة يف أجل أقصاه يومان84خالفًا ملا ورد يف الفصل ،

 .ساعة قبل جلسة املرافعة 18املدعى عليها مبلحوظاهتا الكتابية يف أجل أقصاه 
  تصرح اجللسة العامة للمحكمة اإلدارية باحلكم يف أجل أقصاه يومان من تاريخ 84خالفاً ملا ورد يف الفصل ،

 عة.جلسة املراف
  ساعة  18، تتوىل كتابة احملكمة إعالم األطراف باحلكم يف أجل أقصاه 84و 81خالفًا ملا ورد يف الفصلني

 من تاريخ التصريح به.
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  تفتتح احلملة االنتخابية اخلاصة باالنتخابات الرئاسية قبل يوم االقرتاع بثالثة 51خالفًا ملا ورد يف الفصل ،
 عشر يوماً. 

 من الدستور. 44و 44و 41على االنتخابات املنظمة طبق الفصول  وتسري هذه اآلجال

 الفرتة االنتخابية وفرتة االستفتاء –الباب الرابع 

 القسم األول: تنظيم احلملة االنتخابية ومراقبتها

ما  سبقها مرحلةت: تفتتح احلملة االنتخابية أو محلة االستفتاء قبل يوم االقرتاع باثنني وعشرين يوما، و 51 الفصل
 شهر.أمحلة االستفتاء، ومتتد لثالثة ما قبل قبل احلملة االنتخابية أو 

ويف صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة لالنتخابات الرئاسية، تفتتح احلملة االنتخابية يف اليوم املوايل لإلعالن عن 
 النتائج النهائية للدورة األوىل.

 قبل يوم االقرتاع. وعشرين ساعة اوتنتهي احلملة يف كّل احلاالت أربع

 طبق هذا القانون.وإجراءاهتا تتوىل اهليئة ضبط قواعد تنظيم احلملة  :50 الفصل

 الفرع األول: املبادئ املنظمة للحملة

 ختضع احلملة إىل املبادئ األساسية التالية:  :52 الفصل

 ،حياد اإلدارة وأماكن العبادة 
 ،حياد وسائل اإلعالم الوطنية 
  حيث مصادر متويلها وطرق صرف األموال املرصودة هلا،شفافية احلملة من 
  ّحني،املساواة وضمان تكافؤ الفرص بني مجيع املرتش 
  ّحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم،احرتام احلرمة اجلسدية للمرتش 
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 عدم املساس حبرمة احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية للمرتشحني، 
 ب والتمييز.تعصّ عدم الدعوة إىل الكراهية والعنف وال 

حيّجر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية االنتخابية أو باالستفتاء وذلك  :53 الفصل
رئيس اإلدارة أو األعوان العاملني قبل مهما كان شكلها أو طبيعتها باإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية، من 

 املوجودين هبا. هبا أو منظوريها أو

 ة غري املفتوحة للعموم.بق هذا التحجري على املؤسسات اخلاصّ وينط

 ح أو حزب.حة أو مرتشّ ر استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة مرتشّ وحيجّ 

: حتّجر الدعاية االنتخابية واملتعلقة باالستفتاء مبختلف أشكاهلا، باملؤسسات الرتبوية واجلامعية 54 الفصل
العبادة، كما حيجر إلقاء خطب أو حماضرات أو توزيع إعالنات أو وثائق أو القيام بأي نشاط  ورد  والتكوينية وب  
 دعائي هبا.

 تتخذ التدابري الالزمة لضمان احرتام واجب احلياد.أن ذات النظر يتعني على السلطة : 55 الفصل

الغرض يكون مرفقا باملؤيدات الالزمة  خمالفة واجب احلياد حترير تقرير يف لهويتعنّي على رئيس اإلدارة الذي تبنّي 
 وإحالة نسخة منه إىل اهليئة. 

تتضمن الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعصب انتخابية أو متعلقة باالستفتاء حتّجر كل دعاية  :56 الفصل
 والتمييز.

 حيّجر اإلشهار السياسي يف مجيع احلاالت خالل الفرتة االنتخابية. :57 الفصل

يف شكل إعالنات إشهار لفائدة احلزب اليت هي خالل احلملة االنتخابية حلزبية القيام بالدعاية وخيول للصحف ا
 حة باسم احلزب فقط.حني أو القائمات املرتشّ ناطقة بامه واملرتشّ 

 وميكن للمرتشح يف االنتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط اهليئة شروطها.
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ة االنتخابية اإلعالن عن ختصيص رقم هاتف جماين بوسائل اإلعالم أو موزع صويت أو حيّجر يف الفرت  :58 الفصل
 حة أو حزب.ح أو قائمة مرتشّ مركز نداء لفائدة مرتشّ 

 الفرع الثاين: تنظيم الدعاية أثناء احلملة

العمومّية قة باالنتخابات وباالستفتاء يف اإلعالنات واالجتماعات تتمثل وسائل الدعاية املتعلّ  :59 الفصل
واالستعراضات واملواكب والتجمعات واألنشطة اإلعالنية مبختلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة 

 واإللكرتونّية وغريها من وسائل الدعاية.

تتمثل اإلعالنات االنتخابية واملتعلقة باالستفتاء يف املعلقات واملناشري والربامج واإلعالم مبواعيد : 61 الفصل
 جتماعات.اال

 حيجر استعمال علم اجلمهوريّة التونسّية أو شعارها يف املعلقات االنتخابية واملتعلقة باالستفتاء.: 60 الفصل

اهليئة  رقابةختّصص البلديات واملعتمديات والعمادات طيلة احلملة االنتخابية  ومحلة االستفتاء حتت : 62 الفصل
ح أو حزب. وتضبط اهليئة بالتعاون حة أو مرتشّ قات لكّل قائمة مرتشّ دة ومساحات متساوية لوضع املعلأماكن حمدّ 

 ول املضيفة.مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق باخلارج يف حدود ما تسمح به الدّ 

ب،  حني أو األحزاحة أو املرتشّ صة لبقية القائمات املرتشّ ر كّل تعليق خارج هذه األماكن ويف األماكن املخصّ حيجّ 
أو جعل قراءهتا غري أو متزيقها أو تغطيتها أو تشويهها ص هلا قة مت تعليقها يف املكان املخصّ ر إزالة معلّ كما حيجّ 

 ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إىل تغيري حمتواها.

 وتعمل اهليئة على فرض احرتام هذه األحكام.

ب، أن يستعمل أو جييز للغري استعمال األماكن ز ح أو حمرتشّ حة أو مرتشّ ال جيوز ألي قائمة  :63 الفصل
 صة له.التنازل لغريه عن األماكن املخصّ صة لوضع املعلقات ألغراض غري انتخابّية أو املخصّ 

 االجتماعات العمومية واالستعراضات واملواكب والتجمعات االنتخابية أو املتعلقة باالستفتاء حرة.: 64 الفصل
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ًة املكان والتوقيت وأماء على األقل، ويتضّمن اإلعالم خاصّ بيومنْي بيا قبل انعقادها وجيب إعالم اهليئة هبا كتا
 ع.أعضاء مكتب االجتماع العمومي أو االستعراض أو املوكب أو التجمّ 

 جمع. املكتب حف  النظام واحلرص على حسن سري االجتماع أو االستعراض أو املوكب أو التّ ويتوىّل 

العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري احلق يف النفاذ إىل وسائل االتصال السمعي تضمن اهليئة  :65 الفصل
والبصري لكل اجملموعات السياسية خالل مرحلة ما قبل احلملة االنتخابية أو ما قبل محلة االستفتاء على أساس 

 التعددية.

عه خالل الم السمعي والبصري وتنوّ كما تضمن اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري تعددية اإلع
احلملة االنتخابية وإزالة العراقيل اليت تتعارض مع مبدأ النفاذ إىل وسائل االتصال السمعي والبصري على أساس 

 حني أو القائمات املرتشحة أو األحزاب.اإلنصاف بني مجيع املرتشّ 

ستفتاء، يف نطاق احلملة االنتخابية  أو محلة حة ولألحزاب بالنسبة لالحني والقائمات املرتشّ للمرتشّ : 66 الفصل
االستفتاء، استعمال وسائل اإلعالم الوطنية ووسائل اإلعالم اإللكرتونية. وحيجر عليهم استعمال وسائل اإلعالم 

 األجنبّية.

ن الدوائر النتخابات التشريعية للقائمات املرتشحة عبالنسبة إىل اسمح خالل احلملة االنتخابية وبصفة استثنائية، ي  
االنتخابية يف اخلارج استعمال وسائل اإلعالم األجنبية، وخيضع ذلك إىل مبادئ احلملة االنتخابية والقواعد املنّظمة 

 هلا.

وتتوىل اهليئة بالتشاور مع اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ضبط القواعد اخلاصة باستعمال 
 نتخابية يف اخلارج لوسائل االتصال األجنبية السمعية والبصرية.القائمات املرتشحة عن الدوائر اال

حة عن الدوائر االنتخابية يف اخلارج لوسائل اإلعالم وتضبط اهليئة القواعد اخلاصة باستعمال القائمات املرتشّ 
 األجنبية املكتوبة واإللكرتونية.

القواعد والشروط تصال السمعي والبصري ضبط تتوىل اهليئة بالتشاور مع اهليئة العليا املستقلة لال: 67 الفصل
 التقيد هبا خالل احلملة االنتخابية.اإلعالم  على وسائل العامة اليت يتعنّي 
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 وتضبط اهليئة قواعد احلملة اخلاصة بوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكرتونية.

قواعد احلملة اخلاصة بوسائل اإلعالم وحتدد اهليئة واهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بقرار مشرتك 
واالتصال السمعي والبصري وإجراءاهتا والشروط املتعلقة بإنتاج الربامج والتقارير والفقرات املتعلقة باحلمالت 

حة أو حني أو القائمات املرتشّ صة ملختلف املرتشّ االنتخابية. وحتدد اهليئتان املدة الزمنية للحصص والربامج املخصّ 
توزيعها وتوقيتها مبختلف وسائل االتصال السمعي والبصري على أساس احرتام مبادئ التعددية األحزاب و 

 .ملرتشحني ذوي اإلعاقة االحتياجات اخلصوصية النامجة عنهاإىل ا، وتراعى بالنسبة واإلنصاف والشفافية

سالة موجهة للعموم عرب لكرتوين وأي ر إوسيلة إعالم  تسري كافة املبادئ املنظمة للحملة على أيّ : 68 الفصل
 وسائط إلكرتونية هتدف للدعاية االنتخابية أو املتعلقة باالستفتاء.

وتسري أيضًا على املواقع االلكرتونية الرمية ملنشآت االتصال السمعي والبصري وتقوم اهليئة العليا املستقلة 
 لالتصال السمعي والبصري مبراقبة ذلك.

 اية خالل فرتة الصمت االنتخايب.ر مجيع أشكال الدع: حتجّ 69 الفصل

بث ونشر نتائج االنتخابية أو محلة االستفتاء وخالل فرتة الصمت االنتخايب، مينع خالل احلملة : 71 الفصل
سرب اآلراء اليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفّية املتعلقة هبا 

 إلعالم.عرب خمتلف وسائل ا

 الفرع الثالث: مراقبة احلملة

شح أو القائمة تتعهد اهليئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، مبراقبة احرتام املرت  :70 الفصل
 ملبادئ احلملة والقواعد واإلجراءات املنظمة هلا، وتتخذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بوضع حدّ  املرتشحة أو احلزب
وهلا يف ذلك حجز اإلعالنات االنتخابية أو املتعلقة باالستفتاء، وميكنها االستعانة بالقوة فوري للمخالفات، 

 العامة عند االقتضاء لفض االجتماعات واالستعراضات واملواكب والتجمعات.
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، عهاورف تنتدب اهليئة أعوانًا على أساس احلياد واالستقاللية والكفاءة، وتكلفهم مبعاينة املخالفات :72 الفصل
ويؤّدون أمام قاضي الناحية املختص ترابيًا اليمني التالية: "أقسم باهلل العلّي العظيم أن أقوم مبهامي بكل إخالص 

 .وحياد واستقاللية، وأتعّهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية"

رتشحني أو القائمات املرتشحة تتثبت اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري من احرتام امل :73 الفصل
أو األحزاب لتحجري القيام بالدعاية االنتخابية أثناء احلملة يف وسائل االتصال السمعي والبصري األجنبّية غري 

  تبث يف اجتاه اجلمهور التونسي.اخلاضعة للقانون التونسي واليت

ميع اخلروقات املرتكبة والقرارات املتخذة من قبلها علم اهليئة  العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري اهليئةر جبت  
ساعة  18يف أجل  1111نوفمرب  1املؤرخ يف  1111لسنة  111طبق أحكام الباب الثالث من املرسوم عدد 

 ويف صورة وجود خمالفة من قبل املرتشحني، تتخذ اهليئة القرارات الالزمة طبق أحكام هذا القانون. من اختاذها.

 1111نوفمرب  1املؤرخ يف  1111لسنة  111من املرسوم عدد  81ي أحكام الفصل تسر : 74 فصلال
واملتعلق حبرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري على مراسلي 

ية، وال ميكن أن ومكاتب القنوات األجنبية وعلى الوكاالت وشركات اإلنتاج املتعاقدة معها داخل اجلمهورية التونس
 .البصري متجاوزة يف مداها الزمي يوم االقرتاعو تكون العقوبة املسلطة من اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 

 القسم الثاين: متويل احلملة

 الفرع األول: طرق التمويل

بالتمويل الذايت اء ومحلة االستقتيتم متويل احلملة االنتخابية للمرتشحني والقائمات املرتشحة : 75 فصلال
 والتمويل اخلاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون. 

للحملة باملوارد الذاتية للقائمة املرتشحة أو املرتشح أو نقدي أو عيي عترب متوياًل ذاتيًا كل متويل ي  : 76 الفصل
 احلزب بالنسبة لقائماته املرتشحة أو لالستفتاء.
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يال خاصا كّل متويل نقدي أو عيي يكون مصدره متأتيًا من غري القائمة املرتشحة أو عترب متو ي  : 77 الفصل
 املرتشح أو احلزب.

من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، حبساب لكل قائمة مرتشحة أو مرتشح أو حزب وميكن متويل احلملة 
د بالنسبة إىل االنتخابات التشريعية للفرد الواحالفالحية غري يف القطاعات األجر األدىن املضمون عشرين مرّة 

 مرة بالنسبة إىل االنتخابات الرئاسية واالستفتاء، وذلك لكل قائمة مرتشحة أو مرتشح أو حزب.  وثالثني

ص لكل مرتشح أو قائمة مرتشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على متويل احلملة االنتخابية، ختصّ  :78 فصلال
  .نصفها قبل انطالق احلملة وحيصل املرتشح أو القائمة على

شرط االستظهار مبا يفيد اإلعالن عن النتائج النهائّية لالنتخابات، من  يف أجل أسبوعالثاين  النصفوي صرف 
 .وإيداع احلسابات لدى حمكمة احملاسبات إنفاق القسط األول يف مصاريف احلملة

% من األصوات املصرّح هبا على املستوى 4من  ي لزم بإرجاع كامل املنحة العمومية كل مرتّشح حتّصل على أقل
% من األصوات املصرّح هبا على مستوى الدائرة االنتخابية ومل تفز 4ي أو كل قائمة حتّصلت على أقل من الوط

لزم كل قائمة أو مرتشح بإرجاع املبالغ اليت ثبت أهنا ال تكتسي صبغة كما ت    مبقعد مبجلس نواب الشعب.
 مبلغ غري مستهلك من املنحة العمومية. كلتسرتد الدولة  مصاريف انتخابية، و 

من  4 الفقرة مل تلتزم بأحكام مرتشح أو قائمة ال يستفيد يف االنتخابات املوالية من منحة التمويل العمومي كل
 .هذا الفصل

 ويعد مرتشحو القائمة الواحدة مسؤولني بالتضامن عن االلتزامات املتعلقة باملنحة العمومية.

محلة االستفتاء لفائدة األحزاب النيابية املشاركة عنوان مساعدة عمومية على متويل ختّصص منحة ب :79 لفصال
 .توزّع بالتساوي بينها يف االستفتاء

بعنوان اسرتجاع مصاريف بعد اإلعالن عن نتائج االستفتاء، وال يكون اسرتجاع املصاريف إال صرف املنحة ت  
 واليت تكتسي صبغة نفقة تتعّلق باالستفتاء. بالنسبة إىل املصاريف املنجزة
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ال يستفيد يف االستفتاء املوايل من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه حمكمة احملاسبات حكمًا باتاً 
 بسبب خمالفته أحكام التمويل العمومي املتعّلقة باالستفتاء.

نع متويل احلملة: 81 الفصل ي عترب متوياًل أجنبياً و  .كومات واألفراد والذوات املعنويةمبصادر أجنبّية مبا فيها احل مي 
املال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنيب وفق التشريع اجلبائي، 

 مهما كانت جنسية املمول. 

 وائر االنتخابية باخلارج.وال ي عّد متويالً أجنبياً متويل التونسيني باخلارج للقائمات املرتشحة عن الد

عن الدوائر االنتخابية اليت تراعي خصوصية متويل القائمات املرتشحة وإجراءاته وطرقه قواعد التمويل اهليئة  وتضبط
 باخلارج. 

تفتاء وسقف التمويل د كل من السقف اجلملي لإلنفاق على احلملة االنتخابية أو محلة االسحيدّ : 80 فصلال
باالستناد إىل معايري من بينها خاصًة حجم الدائرة االنتخابية وعدد  العمومي وشروطه اخلاص وسقف التمويل

 فيها وكلفة املعيشة، ومبوجب أوامر حكومية بعد استشارة اهليئة.الناخبني 

 الفرع الثاين: التزامات القائمات واملرتشحني واألحزاب

على كّل قائمة مرتشحة أو مرتشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص باحلملة االنتخابية أو  :82 الفصل
أو حتديد وغلقه ساب احلضبط إجراءات فتح بالتنسيق مع البنك املركزي التونسي تتوىل اهليئة و  .محلة االستفتاء

 ت باخلارج.مع األخذ بعني االعتبار خصوصية فتح احلساباحساب موّحد للحملة االنتخابّية 

لحزب وكيال للتصرف يف احلساب البنكي الوحيد ويف املسائل املمّثل القانوين لويعني املرتشح أو رئيس القائمة أو 
 املالّية واحملاسبّية للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا باحلساب لدى اهليئة.

 :ح أو حزبحة أو مرتشّ  على كل قائمة مرتشّ يتعنّي  :83 الفصل

 يد ترصد فيه املبالغ املخّصصة للحملة، طبق ما ورد يف الفصل السابق، وتصرف منه فتح حساب بنكي وح
 ،املصاريفمجيع 
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  مّد اهليئة مبعّرف احلساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحّمل مسؤولية صرف املبالغ املودعة باحلساب
 ح أو احلزب،حة أو املرتشّ البنكي الوحيد باسم القائمة املرتشّ 

  مرّقم وخمتوم من قبل اهليئة لتسجيل كّل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إجنازها  سجلّ مسك
 ،دون شطب أو تغيري مع التنصيص على مرجع وثيقة اإلثبات

  ّر عليها من قبل اهليئةمسك قائمة يف التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة مؤش، 
  باالعتماد على سجّل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس اريف االنتخابية واملصإعداد قائمة تأليفية للمداخيل

 .لحزباملمثل القانوين لح أو القائمة أو املرتشّ 

على كّل حزب سياسّي يقّدم أكثر من قائمة مرتشحة  يف االنتخابات التشريعية أن ميسك حسابّية  :84 الفصل
يتم التسجيل  .حةالدوائر االنتخابية اليت يقّدم فيها قائمات مرتشّ تأليفّية جامعة لكّل العملّيات املنجزة يف خمتلف 

باحلسابية دون شطب مع احرتام التسلسل الزمي للتسجيالت احملاسبية وإمضاء السجالت من قبل القائمة 
قبل املرتشحة أو املرتشح أو احلزب وذلك فضال عن احلسابية اخلاّصة بكّل دائرة انتخابّية اليت يتم إعدادها من 

 القائمة احلزبية املعنية.

 بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.  املتعّلقة باحلملةاملصاريف : تنجز 85 الفصل

 االنتخابية بواسطة شيكات أو حتويالت بنكية إذا جتاوزت قيمتها مبلغ مخسمائة ديناراملصاريف ويتم تسديد 
 كي ال تتجاوز القيمة املذكورة.، وال ميكن جتزئة هذه املصاريف لللنفقة الواحدة

 :يتعني على كل مرتشح أو قائمة مرتشحة أو حزب: 86 الفصل

 واحلسابية لكل دائرة انتخابية  48و 44 إحالة نسخ أصلية من القائمات املنصوص عليها بالفصلني
النهائي بنتائج يوما من تاريخ التصريح مخسة وأربعون واحلسابية اجلامعة إىل حمكمة احملاسبات يف أجل أقصاه 

 االنتخابات مرفوقة بكشف احلساب البنكي الوحيد املفتوح بعنوان احلملة،
  تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إىل الكتابة العاّمة حملكمة احملاسبات أو إىل كتابة إحدى هيئاهتا

 .املختّصة ترابّيا، مقابل وصل
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ن يف االنتخابات الرئاسية أو األحزاب ات التشريعية أو املرتشحو االنتخابتنشر القائمات املرتشحة يف : 87 الفصل
يف االستفتاء حساباهتا املالية بإحدى اجلرائد اليومية الصادرة يف البالد التونسية يف ظرف شهرين من تاريخ إعالن 

 النتائج النهائية لالنتخابات أو االستفتاء.

ئمة مرتشحة حف  احلسابية ووثائق اإلثبات اليت حبوزته يتعني على كّل مرتشح أو حزب أو رئيس قا: 88 الفصل
 ، وبالنسبة إىل القائمات احلزبية حيل احلزب حمل رؤساء قائماته.مبا فيها الوثائق البنكية ملّدة مخس سنوات

وعلى كّل حزب سياسي أو قائمة مرتشحة يتقّرر حّله قبل انقضاء األجل املذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل 
 .رة إىل الكتابة العاّمة حملكمة احملاسبات أو إىل كتابة إحدى هيئاهتا اجلهويّة املختّصة ترابّيامباش

 الفرع الثالث: الرقابة على متويل احلملة

ح أو احلزب، بقواعد متويل احلملة حة أو املرتشّ تتوىل اهليئة خالل احلملة مراقبة التزام القائمة املرتشّ : 89 الفصل
مبا يف ذلك البنك  لة االستفتاء ووسائلها وفـرض احرتامها بالــــتعاون مع خمتلف اهلياكل العمـــوميةاالنتخابية أو مح

 حمكمة احملاسبات ووزارة املالية.املركــــزي و 

يشرف البنك املركزي التونسي على عملية فتح احلسابات البنكية املذكورة ويسهر على عدم فتح : 91 فصلال
كل مرتشح أو قائمة مرتشحة أو حزب، ويتوىل مد اهليئة وحمكمة احملاسبات بكشف يف أكثر من حساب بنكي ل

 هذه احلسابات.

النتخابات األجنيب لووزارة املالية اختاذ اإلجراءات الالزمة مبا حيول دون التمويل البنك املركزي التونسي  على يتعنّي 
 واالستفتاء.

ح أو حزب، حة أو مرتشّ كّل قائمة مرتشّ ومصاريف  ها على موارد إجناز رقابت تتوىل حمكمة احملاسبات :90 الفصل
 صة للحملة، والتثبت من االلتزام بوحدة احلساب وإجناز رقابتها على موارد احلساب البنكي الوحيدواملخصّ 
 .ومصاريفه
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حني لة، للمرتشّ م حملكمة احملاسبات على رقابة متويل احلمتنطبق اإلجراءات املقّررة بالقانون املنظّ : 92 الفصل
 .حني ما مل تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانونواألحزاب السياسية وقائمات املرتشّ 

وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانّية وشاملة أو انتقائّية والحقة أو متزامنة مع احلملة. وتكون وجوبّية بالنسبة 
وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة املالية للحزب  .خاباتحة اليت تفوز يف االنتحني والقائمات املرتشّ إىل املرتشّ 

 بالنسبة إىل األحزاب والقائمات الفائزة. 

 :هتدف رقابة حمكمة احملاسبات على متويل احلملة، إىل التثبت من: 93 الفصل

  حة من مات املرتشّ حني أو األحزاب السياسية أو القائىل املرتشّ املتعّلقة باحلملة بالنسبة إاملصاريف إجناز كل
 ح به لدى اهليئة،خالل احلساب البنكي الوحيد املفتوح للغرض واملصرّ 

  ّحة حسابّية ذات مصداقّية تتضّمن بيانات شاملة ودقيقة مسك كّل مرتشح أو حزب سياسّي أو قائمة مرتش
 حول كّل عملّيات القبض والصرف املّتصلة بتمويل احلملة،

 ة،حتقيق املداخيل من مصادر مشروع 
 الطابع االنتخايب للنفقة،  
  ّحني أو القائمات أو األحزاب لسقف اإلنفاق االنتخايباحرتام املرتش، 
 عدم ارتكاب املرتشحني جلرائم انتخابية. 

  :متّد اهليئة حمكمة احملاسبات يف أجل ال يتجاوز ثالثة أيّام من انطالق احلملة مبا يلي: 94 الفصل

 املرتشحني والقائمات املرتشحة، قائمة األحزاب السياسية وقائمات 
  ّحني يف حة يف االنتخابات التشريعية أو قائمة املرتشّ قائمة احلسابات البنكية املفتوحة من قبل القائمات املرتش

 ،االنتخابات الرئاسية أو قائمة األحزاب السياسية بالنسبة إىل االستفتاء
 حةية باسم كّل حزب سياسي أو قائمة مرتشّ قائمة األشخاص املخّول هلم التصّرف يف احلسابات البنك. 

 .وتتوىّل اهليئة إعالم حمكمة احملاسبات بكّل تغيري ميكن أن يطرأ على القائمات املذكورة أعاله
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 : ميكن حملكمة احملاسبات: 95 الفصل

 ظاهرات أن تطلب من السلطات اإلداريّة ذات النظر مّدها ببيان تفصيلي حول التصاريح املقّدمة إلقامة الت
 واألنشطة املنجزة خالل احلملة،

  أن تطلب من أية جهة كانت كّل وثيقة ذات عالقة بتمويل احلملة ميكن أن تكون هلا جدوى يف إجناز العمل
 .الرقايب املوكول إىل احملكمة يف هذا اإلطار

ات واهليئة بالسّر ال جيوز للمؤسسات البنكّية املعنية أو أي هيكل عمومي معارضة حمكمة احملاسب :96 الفصل
 .البنكي لالمتناع عن مّدها باملعلومات والوثائق الالزمة إلجناز عملها

تقوم حمكمة احملاسبات بإعداد تقرير عام يتضّمن نتائج رقابتها على متويل احلملة يف أجل أقصاه سّتة : 97 الفصل
 أشهر من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات.

 .كمة احملاسبات مباشرة بالرائد الرمي للجمهورية التونسية ومبوقعها االلكرتوينوينشر تقرير حم

 الفرع الرابع: املخالفات املالية واالنتخابية

إذا مل يتم إيداع احلساب املايل لقائمة أو مرتّشح أو حزب تتوىل حمكمة احملاسبات التنبيه على اجلهة : 98 الفصل
وماـ  ويف صورة عدم إيداع احلساب خالل هذا األجل، تقضي حمكمة احملاسبات املخالفة وإمهاهلا مدة ثالثني ي

 بتحميلها خطية تساوي مخسة وعشرين ضعفا لسقف اإلنفاق.

إذا قررت حمكمة احملاسبات رفض احلساب املايل لقائمة أو مرتّشح أو حزب دون أن يكون قد جتاوز سقف 
 اإلنفاق.من سقف  %11اإلنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 

يف صورة جتاوز سقف اإلنفاق االنتخايب بإحدى الدوائر االنتخابية، تسّلط حمكمة احملاسبات العقوبات التالية على 
 القائمة أو املرتّشح أو احلزب:

  11عقوبة مالية تساوي املبلغ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز يف حدود%، 
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 وإىل حد  %11غ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة املبل
41%، 

  حدإىل و  %41عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفًا لقيمة املبلغ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 
45%، 

  45عقوبة مالية تساوي مخسة وعشرين ضعفاً لقيمة املبلغ املتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من% . 

 صورة عدم إيداع احلساب املايل طبقًا للفقرة األوىل من هذا الفصل، أو جتاوز سقف اإلنفاق بأكثر من يفو 
، تصرّح حمكمة احملاسبات بإسقاط عضوية كل عضو مبجلس نواب الشعب ترّشح عن إحدى تلك 45%

 القائمات.

 ملنّظم حملكمة احملاسبات.تصدر األحكام ابتدائياً وتستأنف حسب اإلجراءات املنصوص عليها بالقانون ا

ط حمكمة احملاسبات عقوبة مالية ترتاوح بني مخسمائة دينار وألفني ومخسمائة دينار على تسلّ : 99 الفصل
عرقلة أعماهلا بالتأخري يف مّدها بالوثائق تعمد إىل حني أو القائمات املرتشحة أو األحزاب السياسّية اليت املرتشّ 

 .ابية املوكولة هلااملطلوبة إلجناز األعمال الرق

دينار على املرتشحني أو القائمات  ومخسة آالفكما ميكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية ترتاوح بني ألف دينار 
 .من هذا القانون 41إىل  48و 44األحزاب السياسّية اليت ختالف األحكام الواردة بالفصول  املرتشحة أو

 م حملكمة احملاسبات.راءات املنصوص عليها بالقانون املنظّ تصدر هذه األحكام ابتدائياً وتستأنف حسب اإلج

املوجبة تسّلط العقوبات املالّية الواردة يف هذا الفرع على احلزب السياسي املعي إن كانت املخالفة : 011 الفصل
مرتكبة من قبل حزب سياسّي وتسّلط على أعضاء قائمة املرتّشحني بالتضامن فيما بينهم إن كانت  للعقاب

  .مرتكبة من قبل قائمة مرتّشحة املوجبة للعقابملخالفة ا
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 االقرتاع والفرز وإعالن النتائج –الباب اخلامس 

 أحكام عامة متعلقة باالقرتاع –القسم األول 

النتخابات إىل اثالثة أشهر قبل يوم االقرتاع بالنسبة أدناه يف أجل رئاسي تتم دعوة الناخبني بأمر  :010 الفصل
 شهران بالنسبة إىل االستفتاء.أدناه جل أة والرئاسية، ويف التشريعي

 .أو يوم راحة أسبوعية مدة االقرتاع يوم واحد ويوافق يوم عطلة: 012 الفصل

عن النتائج النهائية  خالل األسبوعني التاليني  لإلعالن إىل االنتخابات الرئاسية بالنسبة ويتم االقرتاع للدورة الثانية
 .للدورة األوىل

 يشارك يف االقرتاع الناخبون املرمون بقائمات الناخبني اليت مت اعتمادها يف الدورة األوىل.و 

عملية التصويت  رىجت  ، 111بصرف النظر عن األحكام املتعلقة مبوعد االقرتاع الواردة بالفصل  :013 الفصل
 خرها يوم االقرتاع داخل اجلمهورية. يف ثالثة أيام متتالية آ للتونسيني باخلارج بالنسبة لالنتخابات واالستفتاء

من الدستور يتم  41ر إجراء االنتخابات يف موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل إذا تعذّ : 014 الفصل
 اإلعالن عن تأجيلها.

جملس نواب الشعب التمديد مبوجب قانون طبق الفصلنْي  يتوىل ديد املدة الرئاسية أو النيابيةوإذا اقتضى التأجيل مت
 دستور.من ال 45و 51

 لهيئة.لبناًء على رأي مطابق رئاسي بأمر بعد التمديد تتم الدعوة لالنتخابات 

 هلا استحالة إجراء االنتخابات هبا. ميكن للهيئة تأجيل االقرتاع يف مكتب اقرتاع أو أكثر، إذا تبنّي : 015 الفصل
 من هذا القانون. 181عليها بالفصل  ر يف هذه احلالة إعادة االقرتاع فيها طبق اإلجراءات املنصوصوتقرّ 
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 نظام االقرتاع –القسم الثاين 

 الفرع األول: االنتخابات التشريعية

ضبط عدد مقاعدها باالستناد إىل قانون يصدر سنة على األقل تقسيم الدوائر االنتخابية وي   يتمّ : 016 الفصل
 املوعد الدوري لالنتخابات التشريعية.قبل 

لتصويت على القائمات يف دورة واحدة، ويتّم توزيع املقاعد يف مستوى الدوائر على أساس ا ىجير  :017 الفصل
  .التمثيل النسيب مع األخذ بأكرب البقايا

 .حنيتيب املرتشّ رت حة دون شطب أو تغيري لخيتار الناخب إحدى القائمات املرتشّ : 018 الفصل

، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الدائرة االنتخابية يف مت إىل االنتخابات قائمة واحدةإذا تقدّ : 019 الفصل
 .لت عليهااألصوات اليت حتصّ 

حت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتّم يف مرحلة أوىل توزيع املقاعد على أساس إذا ترشّ  :001 الفصل
 احلاصل االنتخايب. 

سند إىل عدد املقاعد املخّصصة للدائرة. وي   يتّم حتديد احلاصل االنتخايب بقسمة عدد األصوات املصرّح هبا على
 القائمة عدد مقاعد بقدر عدد املرات اليت حتصلت فيها على احلاصل االنتخايب.

 وال تعتمد األوراق البيضاء يف احتساب احلاصل االنتخايب. 

 .وتسند املقاعد إىل القائمات باعتماد الرتتيب الوارد بكل منها

ى أساس احلاصل االنتخايب، فإنه يتّم توزيعها يف مرحلة ثانية على أساس أكرب البقايا وإذا بقيت مقاعد مل توزّع عل
 .على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتني أو أكثر يتّم تغليب املرتشح األصغر سّنا
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 الفرع الثاين: االنتخابات الرئاسية

 ح هبا.ات املصرّ ينتخب رئيس اجلمهورية باألغلبية املطلقة لألصو : 000 الفصل

ح هبا يف الدورة يف صورة عدم حصول أي من املرتشحني على األغلبية املطلقة من األصوات املصرّ  :002 الفصل
عن النتائج النهائية للدورة األوىل يتقدم إليها املرتشحان  التاليني لإلعالنم دورة ثانية خالل األسبوعني األوىل، تنظّ 

 وات يف الدورة األوىل. احملرزان على أكثر عدد من األص

 ل على أغلبية األصوات.يتم التصريح يف الدورة الثانية بفوز املرتشح املتحصّ 

ويف صورة تساوي عدد األصوات بني عدد من املرتشحني يتم تقدمي املرشح األكرب سّنا، أو التصريح بفوزه إذا كان 
 التساوي يف الدورة الثانية.

 الفرع الثالث: االستفتاء

يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على رئاسي تتم دعوة الناخبني إىل االستفتاء بأمر : 003 الفصل
 االستفتاء. وينشر هذا األمر وملحقه بالرائد الرمي للجمهورية التونسية.

من هذا القانون يف  1و 5يشارك التونسيون باخلارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصلنْي  :004 الفصل
 فتاء.االست

تتم صياغة نص السؤال املعروض على االستفتاء على النحو التايل: "هل توافق على مقرتح تعديل  :005الفصل 
  الدستور أو مشروع القانون املعروض عليك؟" وال تكون اإلجابة عليه إال بـاملوافقة أو الرفض.

يف املشاركة النيابّية بني األحزاب  : تعمل اهليئة على ضمان املساواة يف استعمال وسائل الدعاية006 الفصل
 .   االستفتاء

 عتمد قاعدة أغلبية األصوات املصرّح هبا يف اإلعالن عن نتائج االستفتاء.ت   :007 الفصل
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 عملية االقرتاع –القسم الثالث 

 ر التصويت بالوكالة.التصويت شخصي وحيجّ : 008 الفصل

 أو جواز السفر. ف الوطنيةميارس الناخب حق االقرتاع بواسطة بطاقة التعري

وتعمل  ،: تضبط اهليئة قائمة مكاتب االقرتاع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة009 الفصل
 .ناخب يف كل مكتب اقرتاع 111على أن ال يتجاوز عدد الناخبني 

واملعتمديات ومكاتب العمد يتم نشر القرار املتعلق بضبط قائمة مكاتب االقرتاع باهليئة ومبراكز الواليات 
 والبلديات ومبقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وباملوقع اإللكرتوين للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

: ال ميكن أن يكون موقع مكاتب االقرتاع يف أماكن تابعة حلزب سياسي أو جلمعية أو منظمة غري 021 الفصل
 حكومية. 

اء مكاتب االقرتاع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة واحلياد : تتوىل اهليئة تعيني رؤس020 الفصل
 واالستقاللية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند االقتضاء.

 تنشر اهليئة مبوقعها االلكرتوين يف آجال معقولة حتددها قائمة أعضاء مكاتب االقرتاع مبا يف ذلك رؤساء املكاتب.

لقائمات املرتشحة أو األحزاب طلب مراجعة يودع لدى اهليئة بالدائرة اليت هبا عني وميكن للمرتشحني أو ممثلي ا
 العضو املعي، ويكون ذلك يف أجل معقول حتدده اهليئة.

ألحد املرتشحني سواء كان من الدرجة األوىل  أو فرعاً  أو أصالً  ال جيوز ألي عضو مبكتب االقرتاع أن يكون زوجاً 
 لديه أو منخرطا حبزب سياسي. ره أو أجرياً أو الثانية أو أن يكون صه

وال ميكن أن يكون من بني أعضاء أو رؤساء مكاتب االقرتاع كل من حتمل مسؤولية يف هياكل التجمع الدستوري 
 .1111أوت  4املؤرخ يف  1111لسنة  1144الدميقراطي احمللول وفق مقتضيات األمر عدد 
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ا اإللكرتوين أو بأي واعيد فتح مكاتب االقرتاع وغلقها عرب موقعه: تتوىل اهليئة إعالم العموم مب022 الفصل
 وسيلة أخرى.

 ح أو حزب، تعيني ممثلني للحضور مبكاتب االقرتاع. حة أو مرتشّ : ميكن لكل قائمة مرتشّ 023 الفصل

لي القائمات بالنسبة رئاسية وممثالنتخابات الإىل احني بالنسبة يتم قبول املطالب املقدمة إىل اهليئة من ممثلي املرتشّ 
 النتخابات التشريعية واألحزاب املشاركة يف االستفتاء واملالحظني طبق رزنامة تضبطها اهليئة.إىل ا

تدوين ملحوظاهتم حول سري ملمثّلي القائمات أو املرتّشحني أو األحزاب وللمالحظني : ميكن 024 الفصل
 .االقرتاع ضمن مذكرة ترفق وجوبا مبحضر عملية االقرتاع

حة أو األحزاب محل شارات لي املرتشحني أو القائمات املرتشّ ر على أعضاء مكاتب االقرتاع واملالحظني وممثّ حيجّ 
  تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب االقرتاع  على احرتام هذا التحجري.

بري الالزمة لضمان حسن  عليه اختاذ التدا: حيف  رئيس مكتب االقرتاع النظام داخل املكتب ويتعنّي 025 الفصل
سري العملية االنتخابية أو االستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثري عليها، وميكنه االستعانة بالقوة العامة عند 

 االقتضاء.

ر محل أسلحة داخل مراكز ومكاتب االقرتاع باستثناء أعوان قوات األمن واجليش الوطنيني املوجودين هبا حيجّ  
 أو مكتب االقرتاع.مبوافقة رئيس مركز 

رى كل من االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية واالستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة : جت  026 الفصل
 ة لتجنب وقوع الناخب يف خطأ.تتوىل اهليئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّ 

القائمات  وأم أماء املرتشحني يتنظإىل . وتفاديًا لكل التباس أو خلط تسعى اهليئة تكون ورقة التصويت باأللوان
 بطريقة عمودية.

 اهليئة قبل بداية احلملة االنتخابية نشر منوذج لورقة التصويت على موقعها اإللكرتوين. تتوىل

 ني به.ق مبدخل كل مركز أو مكتب اقرتاع نسخة رمية من قائمة الناخبني املرمّ : يعلّ 027 الفصل
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 ز ومكتب االقرتاع أو يف حميطهما.إنتخايب أو دعائي داخل كل من مركر أي نشاط : حيجّ 028 الفصل

يتوىل كل من رئيس مركز أو مكتب االقرتاع، قبل انطالق عملية االقرتاع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز 
 املقامة وغريها من اإلعالنات.

د أمام احلاضرين من ممثلي القائمات أو التأكّ : يتوىل رئيس املكتب، قبل انطالق عملية االقرتاع، 029 الفصل
املرتشحني أو األحزاب أو املالحظني من أن صندوق االقرتاع فارغ قبل إقفاله وفقا لإلجراءات والصيغ اليت 

 تضبطها اهليئة.

مة وأرقام أقفال الصندوق وعدد يدرج رئيس املكتب مبحضر عملية االقرتاع وجوبا عدد أوراق التصويت املسلّ 
 ني باملكتب.اخبني املرمّ الن

لو القائمات املرتشحة وممثّلو املرتشحني وممثّلو األحزاب على حمضر عملية االقرتاع. ويف وميضي أعضاء املكتب وممثّ 
 صورة رفضهم اإلمضاء يتم التنصيص على ذلك باحملضر مع ذكر األسباب إن وجدت.

ت من امه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو ثب: عند دخول الناخب مكتب االقرتاع، يتم التّ 031 الفصل
 ة مبكتب االقرتاع وميضي أمام امه ولقبه.جواز السفر، ومن إدراج امه بقائمة الناخبني اخلاصّ 

يف الورقة ويدخل اخللوة وجوباً، وإثر خروجه يضع بعد ختمها من رئيس املكتب م الناخب ورقة التصويت يتسلّ 
 لى مرأى من احلاضرين مبكتب االقرتاع. ص للغرض عالصندوق املخصّ 

 .بالنسبة إىل الناخب واملرافق ميكن للهيئة اعتماد احلرب االنتخايب

  خلتم االقرتاع احلق يف التصويت.ولكل ناخب دخل مركز االقرتاع قبل الوقت املعنّي 

 االقرتاع وذلك وفقا مكاتب االقرتاع لتمكني الناخبني ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم يف أي  : هت  030 الفصل
 للرتاتيب اليت تضبطها اهليئة.

ة وسرية االقرتاع ميارس الناخب ذو اإلعاقة حقه يف االقرتاع طبقا للتدابري اليت تتخذها اهليئة مع مراعاة مبدأ شخصيّ 
 ويف حدود ما تقتضيه اإلعاقة.
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 خب يستظهر ببطاقة إعاقة.ذوي اإلعاقة يوم االقرتاع كل نابة وينتفع بالتدابري واإلجراءات اخلاصّ 

: ميكن للناخبني ذوي اإلعاقة اآليت ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب خيتارونه 032 الفصل
 أو من أصوله أو من فروعه: هبأنفسهم على أن يكون قرين

 الكفيف، 
 .احلامل إلعاقة عضوية متنعه من الكتابة 

القرتاع بطلب من ذي اإلعاقة، أحد الناخبني املتواجدين ف رئيس مكتب اويف صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّ 
 مبكتب االقرتاع ملساعدته على التصويت.

 ال ميكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب االقرتاع أن يساعد أكثر من ناخب.

إمتام العمليات  ويتعني على املرافق عدم التأثري على اختيار الناخب ذي اإلعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته يف
 اليت يستعصي عليه القيام هبا مبفرده.

لي املرتشحني أو القائمات املرتشحة أو األحزاب : يتوىل رئيس مكتب االقرتاع النظر يف حتفظات ممثّ 033 الفصل
غرض. قة باالقرتاع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن اهليئة يف الحول تطبيق الرتاتيب واإلجراءات املتعلّ 

 تضمني التحفظات والقرارات صلب حمضر عملية االقرتاع. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ 

 الفرز وإعالن النتائج –القسم الرابع 

 الفرع األول: الفرز

لو القائمات يف االنتخابات التشريعية وممثّلو جترى عملية الفرز عالنية وحيضرها املالحظون وممثّ : 034 الفصل
 ملرتشحني يف االنتخابات الرئاسية وممثّلو األحزاب املشاركة يف عملية االستفتاء.ا

  .يباشر أعضاء مكتب االقرتاع عملية فرز األصوات حال االنتهاء من عمليات التصويت: 035 الفصل
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فتح مّث ي   صي أعضاء املكتب عدد اإلمضاءات بقائمة الناخبني ويتم التنصيص على ذلك مبحضر عملية الفرز.حي  
 ، يعاد اإلحصاءى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد اإلمضاءات أو يقّل عنهاصر الصندوق وحي  
فإذا تأّكد عدم التطابق بني عدد أوراق التصويت وعدد املقرتعني، يقع التنصيص على ذلك باحملضر.  مرّة أخرى،

 ملكتب بالشروع يف عملية الفرز.ويتم التحّري عن سبب عدم التطابق مث يأذن رئيس ا

لت ل الفارزون بورقة الكشف عدد األصوات اليت حتصّ يسجّ  ء عمليات الكشف عن نتائج التصويتعند انتها
موهنا إىل الستفتاء، مث يذيلوهنا بإمضاءاهتم ويسلّ إىل احة أو مرتشح أو اإلجابتني بالنسبة عليها كل قائمة مرتشّ 

 .رئيس املكتب مع أوراق التصويت

 من هذا القانون 4على معىن الفصل تلغى وال حتتسب ضمن األوراق املصرح هبا كل ورقة ملغاة  :036 الفصل
 ومنها خاصة:

  رئيس مكتب االقرتاعورقة التصويت غري املختومة من، 
  ّف بالناخب،ورقة التصويت اليت حتمل عالمة أو تنصيصا يعر 
  ّأو مرتّشحني أو اسم شخص غري مرتّشح،ح ورقة التصويت اليت هبا تعويض أو زيادة مرتش 
  ّح يف االنتخابات الرئاسية،ورقة التصويت اليت تضّمنت تصويتا ألكثر من قائمة مرتشحة وألكثر من مرتش 
  ّنت إجابات متناقضة يف االستفتاء.ورقة التصويت اليت تضم 

 وحيصي أعضاء املكتب األوراق البيضاء اليت ال حتتسب يف نتيجة االقرتاع.

يضبط مكتب االقرتاع نتيجة االقرتاع جبمع النتائج اليت احتوت عليها أوراق الكشف احملّررة من  :037 لالفص
 قبل الفارزين.

 ة التنصيصات التالية:يتضّمن حمضر عملية الفرز احملّرر يف عّدة نظائر خاصّ  :038 الفصل

 ،أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه 
  ّني مبكتب االقرتاع،عدد الناخبني املرم 
 ،عدد الناخبني الذين قاموا بالتصويت 
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 ،عدد أوراق التصويت التالفة 
 ،عدد األوراق الباقية 
 ،عدد أوراق التصويت املستخرجة من صندوق االقرتاع 
 ،عدد أوراق التصويت امللغاة 
 ،عدد أوراق التصويت البيضاء 
 ا كل القائمات أو كل املرتشحني أو  كل تصويت العدد اجلملي لألصوات املصرّح هبا واليت حتصلت عليه

 باملوافقة والرفض بالنسبة لالستفتاء،
  عدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة أو كل مرتشح أو كل تصويت باملوافقة أو بالرفض بالنسبة

 لالستفتاء.

طالبة بتضمني مجيع املواملالحظني حني أو األحزاب حة أو املرتشّ ملمثلي القائمات املرتشّ  :039 الفصل
رة ترفق مبحضر عملية الفرز ويتوىّل رئيس املكتب اإلجابة ة بعملية الفرز ضمن مذكّ حفظات اخلاصّ املالحظات والتّ 

 رة.عنها وتدوين ذلك صلب املذكّ 

بعد االنتهاء من عملية الفرز ميضي أعضاء مكتب االقرتاع وممثلو القائمات أو ممثّلو املرتشحني أو : 041 الفصل
ثّلو األحزاب على حمضر عملية الفرز. ويف صورة رفضهم اإلمضاء يتم التنصيص على ذلك باحملضر مع ذكر مم

 األسباب إن وجدت. 

يعّلق رئيس املكتب أو من يعّوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقرتاع حمضر عملية الفرز اخلاص به، ويوضع نظري 
 من احملضر بصندوق االقرتاع.

 .الفرز ملكاتب االقرتاع على املوقع االلكرتوين للهيئةتنشر حماضر عمليات 

ف جبمع نتائج االقرتاع. وميكن هلا عند االقتضاء تعنّي اهليئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلّ  :040 الفصل
  مركزا أو عّدة مراكز مجع بكل دائرة انتخابية. أن تعنّي 

 زي ومراكز اجلمع.املكتب املرككل من تضبط اهليئة تركيبة ومهام  
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 الفرع الثاين: إعالن النتائج

تراقب اهليئة قرارات مكاتب االقرتاع واملكاتب املركزية ومراكز اجلمع يف جمال االقرتاع والفرز، وتقوم  :042 الفصل
  بالتحقيق يف أسباب عدم التطابق بني عدد أوراق التصويت وعدد املقرتعني وإصالح األخطاء املادية واحلسابية يف

أو يف دائرة  ه. وهلا أن تلغي النتائج فيوللهيئة أن تعيد الفرز يف مكتب اقرتاع أو أكثر .حماضر الفرز إن وجدت
 انتخابية إذا تبنّي هلا وجود إخالالت جوهرية وحامة شابت عملية االقرتاع  والفرز. 

 أثناء االنتخابات أو االستفتاء.وتعلم اهليئة النيابة العمومية عند االشتباه يف ارتكاب خمالفات أو جرائم 

إذا كان من شأن النتائج امللغاة التأثري على حتديد املقاعد الفائزة يف االنتخابات التشريعية، أو املرتشح الفائز يف 
أو االستفتاء يف االقرتاع االنتخابات الرئاسية، أو املرتشحنْي لدورة اإلعادة، أو نتيجة االستفتاء، تقوم اهليئة بإعادة 

الدوائر االنتخابية اليت ألغيت فيها النتائج طبق األحكام الواردة باألبواب املتعلقة بالفرتة االنتخابية واالقرتاع والفرز 
نقضاء أجل الطعن يف النتائج األولية لالنتخابات ال املواليةوإعالن النتائج، وذلك يف مدة ال تتجاوز الثالثني يوما 

 . الصادرة عن اجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية واالستفتاء أو لإلعالم باألحكام

 ال تتم إعادة االقرتاع إال بني القائمات واملرتشحني واألحزاب الذين سبق هلم املشاركة يف االنتخابات واالستفتاء.

إلغاء نتائج تتثّبت اهليئة من احرتام الفائزين ألحكام الفرتة االنتخابية ومتويلها. وميكن أن تقّرر  :043 الفصل
رت على نتائج االنتخابات بصفة جوهرية وحامة وتكون قراراهتا الفائزين إذا تبنّي هلا أن خمالفتهم هلذه األحكام أثّ 

معللة. ويف هذه احلالة يقع إعادة احتساب نتائج االنتخابات التشريعية دون األخذ بعني االعتبار القائمة أو 
نتخابات الرئاسية يتم االقتصار على إعادة ترتيب املرتشحني دون إعادة املرتشح الذي ألغيت نتائجه، ويف اال

 احتساب النتائج.

تتوىل اهليئة اإلعالن عن النتائج األّولية لالنتخابات واالستفتاء مبا فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين  :044 الفصل
ز، ويتّم تعليق النتائج مبقرّات اهليئة وإدراجها مبوقعها يف أجل أقصاه األيام الثالثة اليت تلي االقرتاع واالنتهاء من الفر 

 االلكرتوين مصحوبة بنسخ من حماضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية اليت اختذهتا اهليئة.
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ميكن الطعن أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية يف النتائج األولية لالنتخابات ولالستفتاء  :045 الفصل
 أقصاه ثالثة أيّام من تاريخ تعليقها مبقرات اهليئة.يف أجل 

وعلى الطرف الراغب يف ممارسة الطعن يف النتائج األولية أن يوّجه إىل اهليئة إعالما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظري 
 من العريضة واملؤيدات.

مثل املأعضائها أو أحد أو  رفع الطعن وجوبا بالنسبة لالنتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة املرتشحةوي  
لحزب يف خصوص النتائج املصرّح هبا بالدائرة االنتخابية املرتشحني هبا، وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية القانوين ل

زب شارك فيه، وذلك بواسطة حمام لدى ممثل قانوين حلمن قبل كّل مرتّشح، وبالنسبة لالستفتاء من قبل كّل 
 التعقيب.

اهتم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون الطعن معّلال وحيتوي على أماء األطراف ومقرّ جيب أن يكون مطلب 
 مشفوعا باملؤيدات ومبحضر اإلعالم بالطعن.

 يتّم متثيل اهليئة من قبل رئيسها، وميكنه تكليف من ميثّله يف الغرض.

الذي يتوىل تعيينها حاال لدى إحدى تتوىل كتابة احملكمة اإلدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إىل الرئيس األول 
 الدوائر االستئنافية.

ويتوىل رئيس الدائرة املتعهدة تعيني جلسة مرافعة يف أجل قدره ثالثة أيام من تاريخ تقدمي الطعن واستدعاء 
 وسيلة ترتك أثرا كتابيا لتقدمي ملحوظاهتم. األطراف بأيّ 

والتصريح باحلكم يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ جلسة وتتوىل الدائرة إثر املرافعة حجز القضية للمفاوضة 
 املرافعة، وتأذن بالتنفيذ على املسودة.

 ساعة من تاريخ التصريح به.  84وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف أجل أقصاه  وتعلم احملكمة األطراف باحلكم بأيّ 

من قبل اهليئة أو املرتشحني املشمولني ميكن الطعن يف األحكام الصادرة عن الدوائر االستئنافية  :046 الفصل
 ساعة من تاريخ اإلعالم به.  84باحلكم أمام اجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية يف أجل أقصاه 
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وعلى الطرف الراغب يف ممارسة الطعن أن يوّجه إىل اهليئة واألطراف املشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل 
 ضة ومؤيداهتا.عريالتنفيذ مع نظري من 

 ويرفع الطعن مبوجب عريضة يتوىل املرتشح أو من ميثله إيداعها بكتابة احملكمة، وذلك بواسطة حمام لدى التعقيب.

 اإلعالم بالطعن، وإال رفض طعنه. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من احلكم املطعون فيه وحمضر

ها وإحالتها فورا إىل الرئيس األول الذي يتوىل تعيينها حاال لدى لها بالعريضة ترسيمتتوىل كتابة احملكمة حال توصّ 
 اجللسة العامة القضائية.

وسيلة   الرئيس األول جلسة مرافعة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ تقدمي الطعن واستدعاء األطراف بأيّ ويعنّي 
ا الكتابية ومبا يفيد تبليغ نسخة منها إىل الطرف ترتك أثرا كتابيا والتنبيه على اجلهة املدعى عليها لإلدالء مبلحوظاهت

 ساعة قبل جلسة املرافعة. 84اآلخر وذلك يف أجل أقصاه 

 يتّم متثيل اهليئة من قبل رئيسها، وميكنه تكليف من ميثّله يف الغرض.

سة وتتوىل اجللسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح باحلكم يف أجل أقصاه مخسة أيام من تاريخ جل
 املرافعة، وتأذن بالتنفيذ على املسوّدة.

 وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.  وتعلم احملكمة األطراف باحلكم بأيّ 

 ويكون قرار اجللسة العامة باتّا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

حني الذين شاركوا يف الدورة انية من االنتخابات الرئاسية للمرتشّ تفتح الطعون بالنسبة للدورة الث :047 الفصل
 من هذا القانون. 181و 185األوىل. وتسري نفس اآلجال واإلجراءات املنصوص عليها بالفصلني 

توّصلها بآخر حكم صادر عن من ساعة  84 تصرّح اهليئة بالنتائج النهائية لالنتخابات يف أجل :048 الفصل
بالنتائج األولية لالنتخابات واالستفتاء أو  القضائية للمحكمة اإلدارية يف خصوص الطعون املتعلقةاجللسة العامة 

 بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر باملوقع اإللكرتوين للهيئة وبالرائد الرمي للجمهورية التونسية.
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 اجلرائم االنتخابية –الباب السادس 

دينار كل من تعّمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب يف نطاق أحكام  511ها ي عاقب خبطية قدر : 049 فصلال
 من هذا القانون. 141الفصل 

 من هذا القانون يرتتب عنها خطية 11والفقرة الثانية من الفصل  11كل خمالفة ألحكام الفصل : 051 الفصل
 دينار. ألفإىل  مخسمائة دينارمن  مالية

 ا ألف دينار:يعاقب خبطية قدره :050 الفصل

  كل رئيس مكتب اقرتاع أو عضو مكتب اقرتاع ختّلف دون عذر شرعي عن االلتحاق يوم االقرتاع مبكتب
 االقرتاع،

  كل من تسّبب من أعضاء مكتب االقرتاع دون عذر شرعي يف تأخري انطالق عملية االقرتاع  يف الوقت احملّدد
ألحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة  ائها وفقاً لذلك أو أوقفها دون مربر قبل الوقت املقّرر النته

 عن اهليئة يف الغرض أو تباطأ يف اختاذ أي إجراء من اإلجراءات املقّررة يف الغرض قصد إعاقتها أو تأخريها.

 آالف دينار. 4من هذا القانون يرتتب عنها خطية مالية قدرها  54كل خمالفة ألحكام الفصل   :052 الفصل

والفقرة األوىل من الفصل  58والفصل  54: كل خمالفة ألحكام الفقرتني األوىل والثانية من الفصل 053 الفصل
 من هذا القانون يرتتب عنها خطية مالية من ألفني إىل مخسة آالف دينار. 11

 11آالف إىل  5خطية مالية من من هذا القانون يرتتب عنها  54كل خمالفة ألحكام الفصل  :054 الفصل
 الف دينار.آ

إىل  آالف دينار 4من هذا القانون يرتتب عنها خطية مالية من  14كل خمالفة ألحكام الفصل : 055 الفصل
 ألف دينار. 11
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إىل ألف دينار  11من هذا القانون يرتتب عنها خطية مالية من  41كل خمالفة ألحكام الفصل : 056 الفصل
 ألف دينار. 51

كل رئيس مكتب االقرتاع امتنع عن فتح ة شهر وخبطية قدرها ألف دينار  يعاقب بالسجن مد :057 الفصل
صندوق االقرتاع أمام احلاضرين من ممثلي املرتّشحني أو ممثّلي القائمات أو األحزاب أو املالحظني قبل انطالق 

 عملية االقرتاع  للتأّكد من أنه فارغ.

 ر:أشهر وخبطية قدرها ألف دينا 1: يعاقب بالسجن 058 الفصل

  كل شخص ينتحل اما أو صفة أو يديل بتصرحيات أو شهائد مدّلسة أو خيفي حالة حرمان نص عليها
 القانون، أو يتقّدم لالقرتاع بأكثر من مكتب اقرتاع،

  من أورد عمدا بيانات كاذبة يف مطلب االعرتاض على القائمات االنتخابية أو يف مطلب ترشحه.كل 

 54 ة أشهر إىل سنة كل خمالف ألحكام الفقرة األخرية من الفصليعاقب بالسجن من ست: 059 الفصل
 من هذا القانون. 51والفصل 

 : يعاقب بالسجن مدة سنة وخبطية قدرها ألفا دينار:061 الفصل

  من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب االقرتاع أو مبحيطه خرق سريّة االقرتاع أو املس بنزاهته أو احليلولة كل
 قرتاع.دون إجراء اال

  كل من اعتدى على أعضاء مكاتب االقرتاع أو الفارزين بالّسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم
 أو بسببه مما ترّتب عنه تعليق عملية االقرتاع أو الفرز.

 آالف دينار: 4يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وخبطية مالية من ألف إىل  :060 فصلال

  ّضبطه بصدد تقدمي تربعات نقدية أو عينية قصد التأثري على الناخب أو استعمل نفس  كل شخص مت
 الوسائل حلمل الناخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقرتاع أو أثناءه أو بعده.

 .كل شخص تعمد عرقلة أّي ناخب ملنعه من ممارسة حقه االنتخايب 
 رج مكتب االقرتاع.كل من قام بتسريب أوراق التصويت خا 
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 آالف دينار: 5آالف إىل  4يعاقب بالسجن من ثالث إىل مخس سنوات وخبطية مالية من  :062 الفصل

  مباشرة على الناخب أو على أقاربه كل من اعتدى على حرية االقرتاع باستعمال العنف أو التهديد به سواء
 تلكاته إىل ضرر.لناخب يف شخصه أو مماض عرّ أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو 

  ّعات أو د إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب االقرتاع أو يف حميطها أو أقدم بواسطة جتمّ كل من تعم
 مظاهرات على إحداث الفوضى واالضطرابات يف سري عملية االقرتاع.

د حتّصلت ، إذا ثبت حملكمة احملاسبات أّن املرتّشح أو القائمة ق41: مع مراعاة مقتضيات الفصل 063 الفصل
على متويل أجنيب حلملتها االنتخابية فإهّنا حتكم بإلزامها بدفع خطية مالّية ترتاوح بني عشرة أضعاف ومخسني 

 اً ملقدار قيمة التمويل األجنيب.ضعف

ويفقد أعضاء القائمة املتمّتعة بالتمويل األجنيب عضويتهم مبجلس نواب الشعب ويعاقب املرتّشح لرئاسة اجلمهورية 
 ّتع بالتمويل األجنيب بالسجن ملّدة مخس سنوات.املتم

رم كل من مّتت إدانته باحلصول على متويل أجنيب حلملته االنتخابية من أعضاء قائمات أو مرتّشحني من  وحي 
 الرتّشح يف االنتخابات التشريعية والرئاسية املوالية.

 ف دينار:آال 5سنوات وخبطية مالية قدرها  1يعاقب بالسجن ملدة  :064 الفصل

  ّمن الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو حمضر االقرتاع أو حمضر الفرز أو  كل عضو مكتب اقرتاع أو أي
 أوراق جتميع النتائج أو تعّمد قراءة ورقة التصويت على غري حقيقتها أو خبالف ما ورد فيها.

 صويت.كل من اختلس أو أتلف أو حجز حماضر أو صناديق االقرتاع أو أوراق الت 
  ّنة به أو إبدال األوراق والوثائق كل شخص عمد إىل كسر صندوق االقرتاع وإتالف األوراق والوثائق املضم

أعمال أخرى ترمي إىل تغيري أو حماولة تغيري نتيجة االقرتاع  اليت حيتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ 
 ية التصويت.والنيل من سرّ 

 صا قصد هتديد الناخبني أو اإلخالل بالنظام العام.كل شخص سّخر أو استأجر أشخا 
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  كل شخص اقتحم مكاتب االقرتاع أو مراكز اجلمع أو املكاتب املركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية
 االقرتاع أو الفرز.

 سنوات إذا كان املقتحمون أو من حاولوا االقتحام حاملني ألسلحة. 11ع العقاب إىل السجن ملدة ويرفّ 

: يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو احملرض على ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها هبذا 065 لفصلا
 القانون بالعقوبة املقررة للفاعل األصلي.

 واحملاولة موجبة للعقاب.

عالوة على العقوبات املنصوص عليها بالفصول املشار إليها أعاله، ميكن تسليط عقوبة تكميلية : 066 الفصل
على مرتكب إحدى اجلرائم  سنوات ة ال تقل عن سنتني وال تتعدى ستّ ق يف االقرتاع ملدّ احلرمان من احلضي بتق

 .االنتخابية اليت س لطت عليه مبقتضاها عقوبة بالسجن ملّدة سنة أو أكثر

إعالن من تاريخ ثالث سنوات تسقط بالتقادم اجلرائم املنصوص عليها هبذا القانون إثر انقضاء : 067 الفصل
 النتائج النهائية لالنتخابات.

 األحكام اخلتامية واالنتقالية –الباب السابع 

 تعفى من التسجيل والطابع اجلبائي مجيع الوثائق والقرارات الصادرة يف املادة االنتخابية.: 068 الفصل

املرمني الناخبني ئمات ضبط سجل الناخبني انطالقا من قاتتوىل اهليئة بالنسبة لالنتخابات املقبلة : 069 الفصل
 إراديا مبناسبة انتخابات اجمللس الوطي التأسيسي.

من هذا القانون، يتعنّي على  11إضافة إىل مرفقات طلب الرتّشح املنصوص عليها بالفصل : 071 فصلال
ي قّدموا أعضاء القائمات اليت ترّشحت النتخابات اجمللس الوطي التأسيسي واملرتّشحني لالنتخابات املقبلة أن 

املرسوم من  54ضمن ملف ترّشحهم ما ي ثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي املطالبني بإرجاعها مبوجب الفصل 
 املتعّلق بانتخاب اجمللس الوطي التأسيسي. 1111ماي  11املؤرّخ يف  1111لسنة  45عدد 
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رتشح لالنتخابات الرئاسية القادمة من ، تتم تزكية امل81خالفًا ملا ورد بالفقرة األوىل من الفصل  :070 الفصل
باجمللس الوطي التأسيسي أو من عشرة آالف من الناخبني املرمني واملوزعني على األقل على عشرة عشرة أعضاء 

 دوائر انتخابية على أن ال يقل عددهم عن مخسمائة ناخب بكل دائرة منها.

ونشر نتائج سرب اآلراء  خالل الفرتة االنتخابية بثّ إىل حني صدور قانون ينظم سرب اآلراء، حيجر : 072 الفصل
اليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفّية املتعلقة هبا عرب خمتلف 

 وسائل اإلعالم.

من  111  الفصلإىل حني صدور القانون املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية واملنصوص عليه يف : 073 الفصل
 .الذي اعتمد يف انتخاب اجمللس الوطي التأسيسيهذا القانون، ي عتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد املقاعد 

 دائرة احملاسبات إىل حني صدور القانون املنظم حملكمة احملاسبات وتوليها الفعلي ملهامها، تتوىل: 074 الفصل
 يتم الطعن باالستئناف يف األحكامالصالحيات واملهام املسندة لـمحكمة احملاسبات مبقتضى هذا القانون. و 

لسنة  4من القانون عدد  81االبتدائية الصادرة عن دائرة احملاسبات أمام اهليئة التعقيبية املنصوص عليها بالفصل 
 بتنظيم دائرة احملاسبات.املتعلق  1414مارس  4 املؤرخ يف 1414

 1111لسنة  14من القانون األساسي عدد  14بصرف النظر عن األحكام الواردة بالفصل : 075 الفصل
واملتعلق باهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، وإىل غاية انقضاء مدة ثالثة أشهر من  1111ديسمرب  11املؤرخ يف 

لتشريعية والرئاسية القادمة، تعفى نفقات اهليئة من األحكام املتعلقة االعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات ا
 بالصفقات العمومية.

 أمام الطلبات العمومية. ةويتعني على اهليئة يف هذه احلالة احرتام مبدأ املنافسة وشفافية اإلجراءات واملساوا

أفريل  4املؤرّخ يف  1414لسنة  15 ت لغى أحكام اجمللة االنتخابية الصادرة مبقتضى القانون عدد: 076 فصلال
 مثلما مّت تنقيحها بالقوانني الالحقة  ومجيع النصوص املخالفة هلذا القانون. 1414


