
 

 :يتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي  26مؤرخ في  2014لسنة  16ساسي ددد األقانون في ال سياسيالالعنف 

تقّدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة وال تقبل القائمة التي ال تحترم  – 24الفصل 
 .ود ما يحّتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائرهذا المبدأ إال في حد

 المبادئ المنظمة للحملة – الفرع األول

 تخضع الحملة إلى المبادئ األساسية التالية: – 52الفصل 

 ،حياد اإلدارة وأماكن العبادة 

 ،حياد وسائل اإلعالم الوطنية 

 ،شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف األموال المرصودة لها 

 جميع المترّشحين، المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين 

  ،احترام الحرمة الجسدية للمترّشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم 

 ،عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين 

 عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعّصب والتمييز. 

 يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار: ـ 160الفصل 

  كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب االقتراع أو بمحيطه خرق سرّية االقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون
 .إجراء االقتراع

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

 آالف دينار: 3يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى  – 161الفصل 

 برعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل كل شخص تّم ضبطه بصدد تقديم ت
 .الناخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده

 كل شخص تعمد عرقلة أّي ناخب لمنعه من ممارسة حقه االنتخابي. 

 كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب االقتراع. 

 آالف دينار: 5آالف إلى  3يعاقب بالسجن من ثالث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من  – 162لفصل ا

  كل من اعتدى على حرية االقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد
 .بفقدان وظيفته أو عّرض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر

  من تعّمد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب االقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجّمعات أو مظاهرات كل
 .على إحداث الفوضى واالضطرابات في سير عملية االقتراع


