
 

 

 

التنظيم المؤقث للسلطات العمومية  قانونمشروع 

 
 

. 2011جانفً  14وفاء منه لمبادئ ثورة ، 2011أكتوبر  23سٌسً المنتخب ٌوم إن المجلس الوطنً التؤ

والقاضً بإعالن الجمهورٌة وبعد االطالع على  1957جوٌلٌة  25فً وبعد االطالع على قرار المجلس القومً التؤسٌسً المإرخ 
 1المتعلق بالتنظٌم المإقت للسلطات العمومٌة وخصوصا الفصلٌن  2011مارس  23المإرخ فً  2011لسنة  14المرسوم عدد

. منه 18و

الثورة التونسٌة وباإلشراف على إدارة  وباعتباره السلطة الشرعٌة األصلٌة والمكلفة من الشعب التونسً بإعداد دستور ٌحقق أهداف
. شإون البالد لحٌن إقرار الدستور وإرساء مإسسات دائمة

:  ٌصدر باسم الشعب التونسً القانون التالً المنظم للسلطات العمومٌة

 

 أحكام عامة : الباب األول

 

  1الفصل 

ألحكام هذا القانون الى حٌن وضع دستور جدٌد ودخوله حٌز ٌتم تنظٌم السلطات العمومٌة بالجمهورٌة التونسٌة تنظٌما مإقتا وفقا 
. التنفٌذ ومباشرة المإسسات المنبثقة عنه لمهامها

 

 2الفصل 

المإرخ  2011لسنة  14تبقى النصوص القانونٌة التً ال تتعارض مع هذه القانون سارٌة المفعول وٌنتهً العمل بؤحكام المرسوم عدد
.  لتً تتعارض مع هذا القانونوكل القوانٌن ا 2011مارس  23فً 

 

 3الفصل 

 :ٌتولى المجلس الوطنً التؤسٌسً بالخصوص المهام التالٌة

 
٭ وضع دستور جدٌد للجمهورٌة التونسٌة 

 
السلطة التشرٌعٌة  ٭ ممارسة 

 
. ٭ انتخاب رئٌس الجمهورٌة وإعفاإه من مهامه عند االقتضاء

 
٭ الرقابة على عمل الحكومة 

 

  4الفصل 

المحكمة اإلدارٌة ودائرة المحاسبات صالحٌاتهما طبقا للقوانٌن والترتٌب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظٌمهما تمارس 
.  ومشموالت أنظارهما واإلجراءات المتبعة لدٌهما

 

 السلطة التأسيسية  : الباب الثاني

 

 5الفصل 

ة المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور ٌصادق المجلس الوطنً التؤسٌسً على الدستور فصال فصال باألغلبً
.  برمته بؤغلبٌة الثلثٌن من أعضاء المجلس

وعند تعذر الحصول على األغلبٌة المذكورة تتم قراءة ثانٌة خالل شهر على األكثر من حصول القراءة األولى وتتم حٌنها المصادقة 
. جلسعلى الدستور باألغلبٌة المطلقة من أعضاء الم

 

 السلطة التشريعية  : الباب الثالث

 

 6الفصل 

ٌمارس المجلس الوطنً التؤسٌسً السلطة التشرٌعٌة طبقا لهذا القانون 

. من المجلس الوطنً التؤسٌسً حق اقتراح مشارٌع القوانٌن للحكومة أو خمسة عشر عضوا على األقل 



 

 

. باألغلبٌة المطلقة من أعضائهٌصادق المجلس الوطنً التؤسٌسً على القوانٌن األساسٌة 

وٌصادق على القوانٌن العادٌة بؤغلبٌة األعضاء الحاضرٌن على أن ال تقل نسبة الموافقٌن عن ثلث أعضاء المجلس الوطنً 
.  التؤسٌسً

 

 7الفصل 

:  تتخذ شكل قوانٌن أساسٌة النصوص المتعلقة خاصة بـ

٭ المصادقة على المعاهدات 

 
٭ تنظٌم القضاء 

 
اإلعالم والصحافة والنشر  ٭ تنظٌم

 
٭ تنظٌم األحزاب السٌاسٌة وتموٌلها والجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة 

 
٭ تنظٌم قوات الجٌش الوطنً 

 
٭ تنظٌم قوات األمن الداخلً 

 
٭ النظام االنتخابً 

 
٭ حقوق اإلنسان والحرٌات العامة 

 
: ٭ تتخذ شكل قوانٌن عادٌة النصوص المتعلقة بـ

 
العامة لتطبٌق الدستور ما عدا ما ٌتعلق منها بالقوانٌن األساسٌة  ٭ األسالٌب

 
٭ الجنسٌة والحالة الشخصٌة وااللتزامات 

 
٭ االجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم 

 
. ٭ ضبط الجناٌات والجنح والعقوبات المنطبقة علٌها وكذلك المخالفات الجزائٌة اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرٌة

 
عفو التشرٌعً ٭ ال

 
ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه ما لم ٌعط تفوٌض فً ذلك الى رئٌس الحكومة بمقتضى قوانٌن المالٌة أو القوانٌن *

. ذات الصبغة الجبائٌة

 
٭ نظام إصدار العملة 

 
٭ القروض والتعهدات المالٌة للدولة 

 
٭ الضمانات االساسٌة الممنوحة للموظفٌن المدنٌٌن 

 
: وٌضبط القانون المبادئ األساسٌة لـ

 
٭ نظام الملكٌة والحقوق العٌنٌة، 

 
٭ التعلٌم، 

 
٭ الصحة العمومٌة 

 
٭ قانون الشغل والضمان االجتماعً 



 

 

 
. وتتخذ النصوص المتعلقة ببقٌة المجاالت شكل أوامر ترتٌبٌة صادرة عن رئٌس الحكومة

 

 8الفصل 

االستثنائٌة المنصوص علٌها بالفصل الحادي عشر فً نقطته السادسة بموافقة أغلبٌة أعضائه، أن للمجلس التؤسٌسً، فً الحاالت 
.  ٌفوض اختصاصه التشرٌعً أو جزء منه لرئٌس الحكومة

 

 السلطة التنفيذية :  رابعالباب ال 

 

رئيس الجمهورية  : القسم األول

 

 9الفصل 

. غٌر حامل لجنسٌة أخرى مولودا ألب وألم تونسٌٌنٌشترط فً رئٌس الجمهورٌة أن ٌكون تونسٌا مسلما 

ٌتخلى رئٌس الجمهورٌة وجوبا عن أي مسإولٌة حزبٌة كما ٌتخلى عن عضوٌته بالمجلس الوطنً التؤسٌسً إن كان عضوا به وذلك 
: بمجرد انتخابه للمنصب وٌإدي القسم اآلتً نصه أمام المجلس التؤسٌسً

استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظٌم المإقت للسلط العمومٌة أقسم باّلله العظٌم أن أحافظ على »
. «وتشرٌع البالد وأن أرعى مصالح الوطن رعاٌة كاملة

  

 10الفصل 

ن ٌقوم ٌختار المجلس الوطنً التؤسٌسً رئٌس الجمهورٌة باالنتخاب السري على قاعدة االغلبٌة المطلقة من األعضاء بٌن مرشحً
. بترشٌح كل منهم خمسة عشر عضوا على األقل من المجلس الوطنً التؤسٌسً، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون

.  وال ٌجوز ألي عضو من أعضاء المجلس الوطنً التؤسٌسً أن ٌرشح أكثر من شخص واحد

مجلس فً الدورة األولى تعاد دورة ثانٌة بٌن المرشحٌن وفً حالة عدم حصول أي من المرشحٌن على األغلبٌة المطلقة من أعضاء ال
. الحاصلٌن على الرتبة األولى والثانٌة على قاعدة األغلبٌة، وفً حالة تساوي عدد األصوات بٌن المرشحٌن ٌقدم األكبر سنا

 

 11الفصل 

:  ٌختص رئٌس الجمهورٌة بالمهام التالٌة

تمثٌل الدولة التونسٌة   -1

ٌن التً ٌصدرها المجلس التؤسٌسً فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اإلٌداع لدى مصالحه وإذا رفض ختم ونشر القوان -2
الرئٌس الختم والنشر ٌعاد المشروع الى المجلس الذي ٌصادق علٌه من جدٌد وفقا لصٌغة المصادقة األولى وفً هذه الحالة ٌتم نشره 

. وٌدخل بذلك حٌز التنفٌذ

. ومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتإدي الحكومة الٌمٌن أمامهتعٌٌن رئٌس الحك -3

القٌادة العلٌا للقوات المسلحة على أن ال تتم التعٌٌنات واإلعفاءات فً الوظائف العسكرٌة العلٌا اال باقتراح وموافقة رئٌس  -4
.  الحكومة

. س الوطنً التؤسٌسًإشهار الحرب وإعالن السلم بعد موافقة ثلثً أعضاء المجل  –5

إعالن األحكام والتدابٌر االستثنائٌة إذا طرأت ظروف تعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط العمومٌة وذلك بعد استشارة رئٌس  -6
. الحكومة ورئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً وعدم معارضتهما فً ذلك

جل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اإلٌداع لدى مصالحه ختم المعاهدات المصادق علٌها من المجلس الوطنً التؤسٌسً فً أ -7
وإذا رفض الرئٌس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي ٌصادق علٌها من جدٌد وفقا لصٌغة المصادقة االولى وتدخل بذلك حٌز 

.  التنفٌذ

.  ممارسة العفو الخاص  –8

. ن الدٌبلوماسٌٌن للدولة فً الخارج باقتراح من رئٌس الحكومة وموافقتهقبول اعتماد ممثلً الدول األجنبٌة لدٌه واعتماد الممثلً -9

.  تعٌٌن الموظفٌن السامٌن فً الدولة باقتراح من رئٌس الحكومة وموافقته -10

.  تعٌٌن مفتً الجمهورٌة باقتراح من رئٌس الحكومة وموافقته-11

.  وما ٌصدر عن رئٌس الجمهورٌة ٌؤخذ شكل قرارات رئاسٌة

 

 12 الفصل

المقر الرسمً لرئاسة الجمهورٌة تونس العاصمة وضواحٌها إال أنه ٌمكن فً الظروف االستثنائٌة نقله مإقتا إلى أي مكان آخر من 
. تراب الجمهورٌة

  

 13الفصل 



 

 

التؤسٌسً ٌمكن للمجلس الوطنً التؤسٌسً أن ٌعفً رئٌس الجمهورٌة من مهامه بموافقة أغلبٌة الثلثٌن من أعضاء المجلس الوطنً 
وعلى المجلس فً أجل خمسة عشر ٌوما أن ٌنتخب . على األقل بناء على طلب ٌقدم لرئٌس المجلس عن ثلث األعضاء على األقل

 وٌتولى رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً مهام رئاسة الجمهورٌة طٌلة . رئٌسا وفقا للصٌغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون
. عفاء الى انتخاب رئٌس جدٌدالفترة الممتدة من اإل

  

 14الفصل 

. لرئٌس الجمهورٌة إذا تعذر علٌه القٌام بمهامه بصفة وقتٌة أن ٌفوض سلطته الى رئٌس الحكومة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر

الحكومة الى الوقتً الحاصل لرئٌس الجمهورٌة تبقى الحكومة قائمة الى أن ٌزول هذا التعذر ولو تعرضت  وأثناء مدة هذا التعذر 
.  الئحة لوم

. وٌعلم رئٌس الجمهورٌة رئٌس المجلس التؤسٌسً بتفوٌضه المإقت لسلطاته

وعند تجاوز مدة التعذر ثالثة أشهر أو عند حصول شغور فً منصب رئٌس الجمهورٌة لعجز تام أو لوفاة أو الستقالة ٌتولى رئٌس 
حٌن انتخاب رئٌس جمهورٌة جدٌد فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما وفقا  المجلس الوطنً التؤسٌسً مهام رئٌس الجمهورٌة مإقتا الى

.  للصٌغ الواردة بالفصل العاشر

 

الحكومة  : القسم الثاني

 

 15فصل ال

. ٌكلف رئٌس الجمهورٌة مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد فً المجلس الوطنً التؤسٌسً بتشكٌل الحكومة

الفقرة األولى بتشكٌل الحكومة وٌنهً نتٌجة أعماله الى رئٌس الجمهورٌة فً أجل ال ٌتجاوز واحدا  ٌقوم مرشح الحزب المكلف طبق
.  وعشرٌن ٌوما من تارٌخ تكلٌفه

. وعلى رئٌس الجمهورٌة إحالة ملف تشكٌل الحكومة على رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً فور بلوغه الٌه

 
لى جلسة عامة فً أجل أقصاه ثالثة أٌام من تارٌخ توصله بملف تشكٌل الحكومة ٌتولى رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً الدعوة ا

. لمنحها الثقة باألغلبٌة المطلقة من األعضاء

أو فً حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطنً التؤسٌسً ٌقوم رئٌس الجمهورٌة  ٌوما دون تشكٌل الحكومة  21عند تجاوز أجل 
الئتالفات والكتل النٌابٌة لتكلٌف الشخصٌة األقدر على تشكٌل حكومة بنفس الشروط وفً نفس بإجراء مشاورات مع األحزاب وا

.  اآلجال السابقة

 

 16الفصل 

ٌمكن الجمع بٌن عضوٌة الحكومة وعضوٌة المجلس الوطنً التؤسٌسً غٌر أنه ال ٌجوز فً هذه الحالة لعضو الحكومة أن ٌكون 
.  القارةعضوا بمكتب المجلس أو بؤحد اللجان 

 

 17الفصل 

.  تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفٌذٌة باستثناء ما تمه إسناده لرئٌس الجمهورٌة

ذات الصبغة الترتٌبٌة  وتسهر الحكومة على تنفٌذ القوانٌن التً ٌصدرها المجلس الوطنً التؤسٌسً ولرئٌسها إصدار األوامر 
.  م رئٌس الجمهورٌةوالفردٌة التً ٌمضٌها بعد مداولة الحكومة وإعال

:  وٌختص رئٌس الحكومة عالوة على ما سبق بـ

٭ رئاسة مجلس الوزراء 
٭ إحداث وتعدٌل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوٌن والمإسسات والمنشآت العمومٌة والمصالح اإلدارٌة وضبط 

. اختصاصاتها وصالحٌاتها بعد مداولة الحكومة وإعالم رئٌس الجمهورٌة
ر القرارات الوزارٌة ٭ تؤشً

. ٭ اقتراح إسناد الوظائف العلٌا المدنٌة بالتشاور مع الوزٌر المعنً

.  ٭ تعٌٌن محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعالم رئٌس الجمهورٌة

 

 18الفصل 

.  دوالٌب اإلدارة والقوة العامةالعمومٌة وتسٌٌر  تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السٌر العادي للمرافق 

ٌسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إلٌه بالنظر على تسٌٌر اإلدارة المركزٌة واإلشراف على المإسسات والمنشآت العمومٌة 
. واإلدارات والمصالح الجهوٌة والمحلٌة تحت إشراف رئٌس الحكومة وطبقا للقوانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل

  

 19الفصل 

ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم للحكومة أو ألحد الوزراء بعد طلب ٌقدم لرئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً من ثلث األعضاء على 
. األقل



 

 

.  وٌشترط لسحب الثقة موافقة أغلبٌة الثلثٌن من أعضاء المجلس على األقل

ارٌخ وٌكلف رئٌس الجمهورٌة فً الحال من ٌراه لتشكٌل وفً صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقٌلة انطالقا من ذلك الت
حكومة جدٌدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطنً التؤسٌسً فً نفس اآلجال وبنفس الشروط المنصوص علٌها بالفصل الخامس 

.  عشر من هذا القانون

خ وٌكلف رئٌس الحكومة شخصٌة أخرى مكانه وفً صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه ٌعتبر مستقٌال انطالقا من ذلك التاري
تتقدم للحصول على ثقة المجلس فً نفس اآلجال وبنفس الشروط المنصوص علٌها بالفصل السادس عشر من هذا القانون وٌسري 

.  على صورة الشغور ذلك 

الحزب الحاصل على أكبر ٌتولى رئٌس الجمهورٌة تكلٌف مرشح  وعند حصول شغور فً منصب رئٌس الحكومة لعجز تام أو لوفاة 
. عدد من المقاعد فً المجلس الوطنً التؤسٌسً للقٌام بمهام رئٌس الحكومة

 

الجماعات المحلية  : القسم الثالث

 

 20الفصل 

تمارس المجالس البلدٌة والنٌابات الخصوصٌة والمجالس الجهوٌة والهٌاكل التً ٌمنحها القانون صفة الجماعة المحلٌة، مهامها حسبما 
.  ٌضبطه القانون والمراسٌم ذات العالقة إلى حٌن مراجعتها من المجلس الوطنً التؤسٌسً

السلطة القضائٌة  : الباب الرابع

 

 21الفصل 

.  تمارس السلطة القضائٌة وظائفها باستقاللٌة تامة

نً التؤسٌسً دون أن ٌكون له وتتكون من بٌن القضاة هٌئة علٌا مإقتة لإلشراف على القضاء العدلً ٌرأسها رئٌس المجلس الوط
. صلبها حق التصوٌت وٌحدد المجلس الوطنً التؤسٌسً شروط تركٌبها ومهامها

وتشرف الهٌئة على شإون القضاء العدلً وتحل مباشرة محل المجلس األعلى للقضاء فً كل مهامه إلى حٌن انتخاب مجلس أعلى 
.  للقضاء

.  مة القضائٌةوٌكلف المجلس الوطنً التؤسٌسً بإصالح المنظو

 

 في تنازع االختصاص : الباب الخامس
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ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئٌس الجمهورٌة ورئٌس الحكومة إلى المجلس الوطنً التؤسٌسً الذي ٌبت فً المنازعة بقرار 
المجلس الوطنً التؤسٌسً ممن له مصلحة من أغلبٌة أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة اإلدارٌة بناء على طلب ٌرفع إلى 

. فً أجل سبعة أٌام

  

 


