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 1988 لسنة 32قانون أساسي عدد 

 1، يتعلق بتنظيم األحزاب السياسّية1988 ماي 3مؤرخ في 
 )715 ص 1988 ماي 6 بتاريخ 31الرائد الرسمي عدد (

 

 باسم الشعب،

 بعد موافقة مجلس النواب،

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 

 الباب األول

 المبادئ العامة

 

ي هو تنظيم سياسي بين مواطنين تونسيين تربطهم بصفة مسـتمرة            الحزب السياس  - 1الفصل  

ولها وينشطون في نطاقها وذلك     ولغير هدف الكسب مبادئ وآراء وأهداف سياسية يجتمعون ح        

 :قصد

المساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مساهمتهم في الحياة السياسية للـبالد فـي إطـار                -

 .برنامج سياسي

ت المنصوص عليهـا بالدسـتور والقـانون وبتقـديم أو بتزكيـة              المشاركة في االنتخابا   -

 .الترشحات إليها

 

 . يعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعية الدستورية والقانون- 2الفصل 

 :وعليه أن يحترم ويدافع خاصة عن - أ

 .الهوية العربية اإلسالمية -

ق عليهـا مـن طـرف     حقوق اإلنسان كما ضبطت بالدستور وباإلتفاقيات الدولية المصاد    -

 .الجمهورية التونسية

 مكاسب األمة وخاصة منها النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سادة الشـعب كمـا نظمهـا                -

 .الدستور والمبادئ المتعلقة باألحوال الشخصية
 
 
 

                                                           
 .1988 أفريل 27عليه من طرف مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ نوقش وصودق  1 
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 :وعليه أيضا - ب

 .نبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل األوجه األخرى للتمييز -

ي نشاط من شأنه أن يمس باألمن القومي والنظام العام وحقوق وحريات             اجتناب تعاطي أ   -

 .الغير

 

 ال يجوز ألي حز سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشـاطه         - 3الفصل  

 .أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة

 

 : ال يجوز اإلنخراط بحزب سياسي بالنسبة- 4الفصل 

 نللعسكريي -

  للقضاة -

 1982 لسنة   70 لقوات األمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد             -

 . والمتعلّق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي1982 أوت 6المؤرخ في 

  للسلك التنشيط ألعوان الديوانة -

 . سنة18 لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  -

 

لحزب السياسي على أسس ومبادئ ديمقراطية ويكـون نظامـه األساسـي             ينظم ا  - 5الفصل  

 .مطابقا لها

 

 ال يتكون حزب سياسي إال إذا كان في مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف               - 6الفصل  

 .عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل أي حزب من األحزاب المعترف بها قانونيا

 

 :السياسي ومسيريهب  يشترط في مؤسس الحز- 7الفصل 

 .التمتع بالجنسية التونسية دون سواها وذلك منذ عشر سنوات على األقل -

 أن ال يكون قد صدر ضدهم حكم بات من أجل جناية أو جنحة لمدة تتجاوز ثالثة أشـهر                   -

سجنا نافذة أو لمدة تتجاوز ستة أشهر سجنا مؤجلـة وال ينطبـق الشـرط فـي صـورة                   

 .استردادهم لحقوقهم

 .ينطبق في صورة صدور أحكام باتة ضدهم من أجل جرائم غير قصديةكما ال 

ويشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسـية منـذ خمـس                

 .سنوات على األقل
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 الباب الثاني

 تأسيس األحزاب

 

 ال يمكن للحزب السياسي أن يتكون ويمارس نشاطه إال بعـد الحصـول علـى       - 8الفصـل   

 .رخيص صادر بقرار من وزير الداخلية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةت

وكّل حزب سياسي تكون طبقا للقانون له األهلية القانونية بعد نشر مضمون بالرائد الرسـمي               

 :مهورية التونسية ينص خاصة علىللج

 .اسمه وغرضه وشعاره ومقره -

للحزب وكل من وقع تكليفه بأي صـفة كانـت       اسم ولقب ومهنة كل من له صفة مؤسس          -

 .بإدارة الحزب

 . تاريخ قرار الترخيص في التكوين -

 

 يعتبر سكوت اإلدارة بعد مضي أربعة أشهر بداية من يوم إيداع التصريح والنظام              - 9الفصل  

 . من هذا القانون قبوال لمطلب تكوين الحزب11األساسي حسب الصيغ المبينة بالفصل 

ة يعتبر الحزب مكونا وله األهلية القانونية حالما يقوم بنشر مضـمون بالرائـد              وفي هذه الحال  

 :مهورية التونسية ينص خاصة علىالرسمي للج

 اسم الحزب وغرضه وشعاره ومقره -

 اسم ولقب ومهنة كل من له صفة مؤسس للحزب وكل من وقع تكليفه بأي صـفة كانـت               -

 .بإدارة الحزب

 . من هذا القانون11 إليه بالفصل  تاريخ وعدد الوصل المشار -

ويجب أن يكون قرار رفض الترخيص لتكوين حزب معلال، ويقع إعالم المعنيين باألمر بهـذا               

 . من هذا القانون11القرار في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ اإليداع المشار إليه بالفصل

 

معمول بها في مادة     يمكن الطعن في قرار رفض الترخيص حسب اإلجراءات ال         - 10الفصل  

 المتعلـق  1972 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40تجاوز السلطة طبقا ألحكام القانون عدد    

 :ويكون هذا الطعن أمام دائرة خاصة بالمحكمة اإلدارية تتكون من . بالمحكمة اإلدارية

 رئيس: الرئيس األول للمحكمة اإلدارية -

 عضو:  رئيس دائرة بالمحكمة اإلدارية -

 عضو: ئيس دائرة بمحكمة التعقيب ر -

 عضوان:  في الميدان السياسي أو القانوني شخصين معروفين بكفاءتهما -
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 .  ويقع تعيين أعضاء هذه الدائرة بمقتضى أمر

 .وتكون قرارات الدائرة نهائية وغير قابلة للطعن

 

 :داخلية وزارة ال يتعين على الراغبين في تكوين حزب سياسي أن يودعوا بمقر- 11الفصل 

 :تصريحا ينص على - أ

  اسم الحزب وغرضه وشعاره ومقره )1

 اسم ولقب وتاريخ الوالدة ومكانها ومهنة ومقر كل من له صفة المؤسس للحزب، وكـل                )2

كما يتعين بيان رقم وتاريخ بطاقة التعريف       . من وقع تكليفه بأي صفة كانت بإدارة الحزب       

 .القومية ومكان تسليمها

 م األساسيخمس نظائر من النظا - ب

ويجب أن يكون التصريح والوثائق الملحقة به ممضاة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر وهي               

 .خاضعة لمعلوم التامبر ويسلم وصل للقائم بالتصريح

 

 لكل حزب سياسي تكون طبقا للقانون أن يتولى بدون ترخيص خاص التقاضـي              - 12الفصل  

 :ف فييملك ويتصركما يمكن له أن . واالكتساب بعوض

 حصيلة اشتراكات أعضائه -1

 . المحالّت والمعدات المخصصة إلدارة الحزب والجتماع أعضائه -2

 . ممتلكاته -3

ويـنص  . ويتعين على مسيري الحزب أن يصرحوا إلى وزارة الداخلية بكّل هبـة أو تبـرع              

. التصريح خاصة على موضوع الهبة أو التبرع وقيمته وعلى أسماء األشخاص القائمين بهمـا             

 .ويوجه التصريح خالل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ الهبة أو التبرع

 

 يتعين على مسيري كل حزب تكون طبقا للقـانون أن يصـرحوا إلـى وزارة                - 13الفصل  

 .الداخلية وللوالي المعني باألمر ببعث الفروع أو التجمعات الفرعية التابعة للحزب

 :على ما يليل سبعة أيام التصريح المقدم خال÷ وينص

 اسم ولقب ومهنة وتاريخ ومكان والدة مسيري تلك الفروع أو التجمعات الفرعية -

  عدد وتاريخ ومكان تسليم بطاقات تعريفهم القومية -

 . عنوان كل فرع أو تجمع فرعي -
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 كل تغيير يدخل على النظام األساسي أثناء مباشرة الحزب السياسـي لنشـاطه              - 14الفصل  

ن طرف وزير الداخلية حسب نفس الشروط والصـيغ المطلوبـة عنـد             يجب الترخيص فيه م   

 .تأسيس الحزب

ويجب نشر التغيير حسب الشروط والطريقة الواردة بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من هـذا               

 .القانون

 

 يجب على كل حزب سياسي أن يعلم وزير الداخلية في أجل سبعة أيـام بكـّل                 - 15الفصل  

حدث في مستوى قيادته وقيادة فروعه أو تجمعاته الفرعيـة وكـذلك بتغييـر              التغييرات التي ت  

 .عنوان مقره األصلي أو عناوين فروعه أو تجمعاته الفرعية

ويجب عليه أيضا أن يعلم الوالي المعني باألمر بتغيير قيادة أو عناوين فروعـه أو تجمعاتـه                 

 .الفرعية

 

 الباب الثالث

 المراقبة والعقوبات

 

 ال يجوز للحزب السياسي أن يتلقى من جهة أجنبية أو من أجانـب موجـودين                - 16الفصل  

 .بتونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان عنوانها أو شكلها

 .ويجب عليه أن يمسك حسابيته دخال وخرجا وجردا لمكاسبه المنقولة والعقارية

وهو ملزم أن يكون في كـّل  . ويجب عليه أيضا أن يقدم حساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات  

 .وقت قادرا على إثبات مصدر موارده المالية

 

 يحجر على الحزب السياسي أن يصدر تعليمات من شأنها أن تنـوه بـالعنف أو               - 17الفصل  

 .ضاء بين المواطنينتشجع عليه وذلك قصد تعكير النظام العام أو إثارة البغ

 

 بقطع النظر عن تطبيق األحكام األخرى السارية المفعول وخاصة األحكام ذات   - 18الفصـل   

الصبغة الجزائية ضد كل مؤسس أو مسير أو عضو للحزب السياسي الذي هو محل تتبعـات                

م أن يتخـذ    عدلية يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى ولتفادي اإلخالل بالنظام العـا            

قرارا معلّال في الغلق المؤقت لجميع المحالت التي يملكها الحزب السياسي المعنـي أو التـي                

 .يتصرف فيها وفي تعليق كل نشاط لهذا الحزب السياسي وكل اجتماع أو تجمع ألعضائه
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ال يمكن أن يتجاوز مفعول قرار وزير الداخلية القاضي بتعليق نشاط حزب سياسـي وغلـق                

 .مؤقتا مدة شهرمحالته 

وبانقضاء هذا األجل وفي حالة انعدام تتبعات عدلية لحل الحزب السياسي المعني فـإن هـذا                

األخير يسترجع كامل حقوقه إال إذا مدد هذا األجل من طرف رئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس               

ـ       . بمقتضى إذن على عريضة يقدمه وزير الداخلية       د مـدة   وال يمكن أن يتجاوز األجـل الجدي

 .شهرين

 

 يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة اإلبتدائية بتونس قصد حل حـزب              - 19الفصل  

 :القانون وخاصة في الحاالت اآلتيةسياسي في صورة خرق فادح ألحكام هذا 

 مـن هـذا     3 و   2إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصـلين              - أ

 . القانون

 .بت أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه األساسي إذا ث - ب

 . إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع-ج

 

 يرفع وزير الداخلية الدعوى لدى المحكمة اإلبتدائية بتنس بعريضة ويقوم فـي   - 20الفصـل   

 عشرة أيـام وذلـك      نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور أمام المحكمة في أجل أقصاه          

ويجب أن يكون اإلستدعاء مرفقا بنسخة من العريضة والوثـائق الملحقـة            . بواسطة عدل منفذ  

 .بها

وعلى الحزب المعني أن يقدم قبل ثالثة أيام من موعد الجلسة جوابه دفعة واحدة ويوجه نسخة                

 .منه إلى وزير الداخلية في نفس اليوم

 يعتبر رئيس المحكمة القضية جاهزة للحكم وعلى المحكمة         وبعد المرافعة التي تتم يوم الجلسة     

أن تصدر حكمها في األصل في أجل ال يتجاوز عشرين يوما من المرافعـة ويجـب تحريـر         

 .الحكم في نفس اليوم

 

 في صورة اإلستئناف يقدم الطاعن عريضة لكتابة المحكمة اإلبتدائية بتونس على           - 21الفصل  

 .لف القضية لكتابة محكمة اإلستئناف بتونس فوراكاتب هذه المحكمة توجيه م

وعلى المستأنف أن يقوم باستدعاء المستأنف ضده في نفس اليوم الذي يقـدم فيـه عريضـته                 

 .للحضور أمام محكمة اإلستئناف بتونس في أجل أقصاه عشرة أيام وذلك بواسطة عدل منفذ

 .فويجب أن يكون اإلستدعاء مرفقا بنسخة من عريضة اإلستئنا
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وعلى المستأنف ضده أن يقدم قبل ثالثة أيام من موعد الجلسة مالحظاته دفعـة واحـدة وأن                 

 .يوجه في نفس اليوم نسخة منها إلى المستأنف

 من هذا القانون علـى جلسـة   20تنطبق القواعد المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل     

 .المرافعة وتحرير القرار

 

التعقيب يقدم المحامي عريضة لكتابة محكمة التعقيب مرفوقة         في صورة الطعن ب    - 22الفصل  

بمذكرة في بيان أسباب الطعن وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مـع مالـه مـن              

ويبلغ خصمه نسخة من مطلب العقيب ومن المـذكرة مـن العريضـة والمـذكرة               . المؤيدات

 .المصاحبة له في نفس اليوم

ة  أجل العشرة أيام الموالية بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتاب          وعلى المعقب ضده أن يقدم في     

المحكمة مذكرة في دفاعه مصحوبة بكل وسائل اإلثبات وذلك بعد إبالغ محامي الطاعن نسخة              

 .منها

ويجب على محكمة التعقيب أن تصدر قرارها في أجل عشرين يوما من هذا التـاريخ وفـي                 

 .في األصلصورة حكمها بالنقض يجب عليها الحكم 

 

 أجل الطعن باإلستئناف أو بالتعقيب عشرة أيام من تاريخ التصريح بـالحكم أو      - 23الفصـل   

 .بالقرار والطعن بإحدى الوسيلتين المذكورتين يوقف التنفيذ

ويمكن لوزير الداخلية أثناء قيام اإلجراءات أن يطلب من رئيس المحكمة اإلبتدائيـة بتـونس               

 .حالت الحزب المعني وتعليق نشاطهالحكم استعجاليا بغلق م

 .ويمكن تنفيذ القرار بالغلق والتعليق على المسودة بغض الطرف عن اإلستئناف

 دون تطبيق القواعـد المنصـوص عليهـا بمجلـة           22 و   21 و   20ال تحول أحكام الفصول     

 .المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالفها

 

سي في نطاق التراتيب السارية المفعول على قواعـد          يجب أن ينص النظام األسا     - 24الفصل  

 .تصفية أموال الحزب والقيم الراجعة له في صورة انتهاء نشاطه

وفي صورة حّل الحزب السياسي تصفى أمواله والقيم الراجعة له عن طريـق إدارة أمـالك                

 .الدولة

 :بحز يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمسة أعوام كل مؤسس أو مسير لل- 25الفصل 

يتصل بأي طرف أجنبي أو بأعوانه بصفة مباشرة أو غير مباشرة قصد النيل من األمن أو                 -

 .تعكير النظام العام أو اإلضرار بالحالة السياسية أو اإلقتصادية للبالد
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 . يقوم بدعاية سياسية لفائدة أية جهة أجنبية القصد منها النيل من مصالح تونس ومناعتها -

ألحد أعوانه أية وثيقة أو معلومات سرية لهـا صـلة بالميـدان              يحيل لطرف أجنبي أو      -

 .العسكري أو السياسي أو الديبلوماسي أو اإلقتصادي أو الصناعي

 يرمي بسلوكه أو اتصاالته أو مواقفه أو مقاالته أو كتاباته إلى القيام بعمـل ينـال مـن                   -

 .ولة الداخلي أو الخارجيمعنويات األمة قصد تعكير النظام العام أو اإلعتداء على أمن الد

 يتسلم أمواال آتية من جهة أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومهما كان شـكلها                 -

 .أو عنوانها وذلك لحسابه الخاص أو لحساب الحزب

 .والمحاولة موجبة للعقاب

 . من المجلّة الجنائية80 إلى 60ال تحول أحكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول 

 

 25 كل مخالفة ألحكام هذا القانون باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصل            - 26الفصل  

يعاقب مرتكبها بالسجن من شهر إلى ثالثة أعوام وبخطية مـن خمسـة آالف إلـى خمسـة                  

 .وعشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط

 .وفي صورة العود يرفع العقاب إلى ضعفه

مسة أعوام وبخطية تتراوح بين عشرة آالف دينار وثالثـين          كما يعاقب بالسجن من عام إلى خ      

دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اإلحتفاظ أو إعـادة                 

 .تكوين حزب سياسي لم يرخص فيه أو وقع حله

 الباب الرابع

 أحكام انتقالّية

 

 قانونية في تاريخ صـدور هـذا         يجب على األحزاب السياسية الموجودة بصفة      - 27الفصل  

القانون أن تلتزم بمقتضياته في أجل ستة أشهر وتبقى رخص التكوين التي سلمت لهـا نافـذة                 

 .المفعول

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

 

 1988 ماي 3تونس في 

 زين العابدين بن علي


