مقتطفات من دستور  12يوليو  2992المعدل سنة  1222و1221
المادة -21يحق لكافةاا ملاطمينيت لد ا ملامفو طملطئف ا ملواطايا اطت واااااااسطي تلس لاااااااط ل

ملل

يحااهف ملدفنطت.
المادة -21حق مإلضسمب اولسا به ،طيافسس ة إيفس ملدطمنيت ملانئاا له.
ياكت تت يانع ملدفنطت مإلضسمب ة ملاصفلح تط ملاسمةق ملواطايا ملحيطيا لألاا.
يانع مإلضسمب ة ايفايت ملاةفع طمألات ملطينييت.
المادة -21يصاس س يس ملجامطسيا ملدطمنيت ة مألجل ملاحاا ة ملافاة  07ات هذم ملاللطس.
طهط يلالع بفلل يا مللنئيايا طياكنه تت يفطض جزؤهف تطك مف ل طزيس مألطل.
يويت ة ملطئف ا ملاانيا طملولكسيا.
المادة -75لالل ة اجفل ملدفنطت:
 حدطق مألوااالفو ططمجبفلمو مأللااافلااايا ا لاااياف نئفو ملحسيفا ملوفاا طحافيا ملحسيفا ملفساياطمللبوفا ملل يفسضمف ملاةفع ملطين ع ى ملاطمينيت ة تنفلمو طتاطملمو؛
 ملجنليا ،حفلا مألولفو طته يلمو ،ملزطمج ،مليالق طملايسمث؛ وسطي إقفاا مألولفو ططضويا مألجفنب؛ لحايا ملجسم و طملجنح طكذل ملودطبفا ملل لنفذ باطجبمف مإلجسمءما ملجنف يا ،ملوفط ملوفال؛ إنوفء طلنئيو ملمي فا ملدضف يا طملنئفو مأللفل ل دضفة؛ مإلجسمءما ملاانيا طيسق مللنفيذ؛ ملنئفو ملجاسك  ،نئفو إصامس ملوا ا ،نئفو ملاصفسا طملدسض طمللأايت؛ نئفو مانللفبفا طمللدييع مإلق يا ل بالا، نئفو ملا كيا طملحدطق ملوينيا طماللزمافا ملاانيا طمللجفسيا؛ ملنئفو ملوفو ل ايفه طملاوفات طملاحسطقفا طملصااااااايا طمللجفسة ملبحسيا طملحسطة ملحيطمنيا طملنبفلياطملبي يا؛ طحافيا مللسمث ملحدفة طمللفسيل طملاحفةئا ع يه؛

 ملدطمعا ملوفاا ملالو دا بفللو يو طملصاااحا؛ طملدطمعا ملوفاا ملالو دا بفلدفنطت ملندفب طقفنطت ملوالطملضافت ماجلافع ؛
 مللنئيو ملوفو لإلامسة؛ مللنئيو ملحس ل اجاطعفا ملاح يا طمللصفصفلمف طاطمساهف؛ ملطعفء ملضسيبـ طاوال جبفيلمف طيسق جبفيا ملضسم ب ات ولى مألنطمع؛ إنوفء ة فا ملاؤللفا ملواطايا؛ طملضافنفا مأللفليا ملاانطحا ل اطئفيت ملاانييت طملولكسييتطكذل ملنئفو ملوفو ل طئيفا ملواطايا؛
 لأايو ملاؤللفا طلحطيالا ا كيا ملديفع ملوفو إلى ملديفع مللفو؛ ملدطمعا ملوفاا للنئيو ملاةفع ملطين ؛ لحاا قطمنيت ملافليا اطمسا ملاطلا طلكفليفمف يبق ملوسطي ملل ينو ع يمف قفنطت نئفا ؛ لحاا قطمنيت انمجيا تهاما ملنوفي مإلقلصفاي طمإلجلافع ل اطلا؛ -طلدفنطت نئفا تت يطضح طيكال تحكفو هذه المادة.

