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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 يتعلق بإتمام مجلة اإلجراءات الجزائية  2020أفريل  27مؤرخ في   2020لسنة   12مرسوم من رئيس الحكومة عدد 

 

 إن رئيس الحكومة، 

 باقتراح من وزيرة العدل،

 ، 70الثانية من الفصل  والفقرة  65و 49بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 صية، المتعلق بحماية المعطيات الشخ 2004جويلية    27المؤرخ في  2004لسنة  63وعلى القانون األساسي عدد 

  تنقيحهتم المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كما  2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26وعلى القانون األساسي عدد 
 منه،  73وخاصة الفصل  2019جانفي   23المؤرخ في  2019لسنة  9وإتمامه بموجب القانون األساسي عدد 

النصوص   وعلى جميع 1968جويلية  24المؤرخ في  1968لسنة  23عدد وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون 
 ، 2016فيفري  16المؤرخ في   2016 لسنة 5التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 ،2001جانفي  15ي المؤرخ ف 2001 لسنة 1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بموجب القانون عدد 

 المتعلق بنظام السجون، 2001 ماي 14المؤرخ في  2001لسنة  52وعلى القانون عدد  

لغرض   المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  2020 أفريل  12المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 
 ، "19 – مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 

 .مداولة مجلس الوزراء وبعد  

 :  يصدر المرسوم اآلتي نصه 

 :مكرر هذا نصه 141 يضاف إلى مجلة اإلجراءات الجزائية الفصل  – ل الفصل األو

العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن   ر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابةللمحكمة أن تقر يمكن – ()مكرر  141الفصل 
  نة للتواصل بين قاعة الجلسة ؤماالتصال السمعي البصري الم  تصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائلالمحاكمة وال بجلسات 

المتهم   بعد عرض األمر على النيابة العمومية إلبداء الرأي وشرط موافقة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك 
 . على ذلك

على موافقة   إحدى األمراض السارية أن تقرر العمل بهذا اإلجراء دون التوقف  طر الملم أو لغاية التوقي من ويجوز للمحكمة في حالة الخ 
 . المتهم المودع بالسجن 

علم  وي األوجه،  السمعي البصري كتابيا ومعلال وغير قابل للطعن بأي وجه من  يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل االتصال 
يام قبل تاريخ الجلسة،  ( أ5) االقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل ال يقل عن خمسة  المعني والمتهم ومحاميه عند به مدير السجن 

 .السجني الحاضر به منوبه به بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء الدفاع عن منو وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين

امتدادا لقاعة    السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند االقتضاء،   ز لغرض التواصل ص والمجهمخص عتبر الفضاء السجني الوي 
 . الجاري به العمل  الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخالل به وفقا للتشريع الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير

المحاكمة العادلة   محاكمته باعتماد وسائل االتصال السمعي البصري بكّل ضمانات  الواقع وفي كّل الحاالت يتمتع المتهم المودع بالسجن و
 . عنها نفس اآلثار القانونية على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب وتسري على محاكمته نفس اإلجراءات المنطبقة

مّكن من  ي  لسجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه ا به بالفضاء في صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منو
المتعهدة قبل تاريخ الجلسة   القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة به وتقديم مالحظاته وطلباته طبق المرافعة عن منو

 . بيوم واحد على األقل 

الساعتين أو تأجيلها    واإلرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة ال تتجاوز   ع الربط ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطا
 . العمومية  لموعد الحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة

 . توقفت وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها ُتستأنف من حيث 

 . ز النفاذ من تاريخ نشرهالتونسية ويدخل حي  ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  – 2الفصل 

 . 2020أفريل  27تونس في 


