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 قاعدة البيانات

 األمن في تونسالنصوص القانونية المنظمة لقطاع 
 

 

 المادة في االلكترونية المراقبة بنظام يتعلق 9292 جوان 02 في مؤرخ 9292 لسنة 92 عدد الحكومة رئيس من مرسوم
 الجزائية

 

 الحكومة، رئيس إن

 العدل، وزيرة من باقتراح 

 منه، 07 الفصل من الثانية والفقرة 56و 94 الفصلين وخاصة الدستور على االطالع بعد

 وآخرها تممتها أو نقحتها التي النصوص جميع وعلى ،9491 جويلية 4 في المؤرخ العلي األمر بمقتضى الصادرة الجزائية المجلة وعلى
 ،8792 فيفري 5 في المؤرخ 8792 لسنة 0 عدد القانون

 النصوص جميع وعلى 9452 جويلية 89 في المؤرخ 9452 لسنة 81 عدد القانون بمقتضى الصادرة الجزائية اإلجراءات مجلة وعلى
 ،8795 فيفري 95 في المؤرخ 2016 لسنة 6 عدد القانون وآخرها تممتها أو نقحتها التي

 السجون، بنظام لمتعلقا 8779ي ما 99 في المؤرخ 8779 لسنة 68 عدد القانون وعلى

 لغرض مراسيم إصدار في الحكومة رئيس إلى بالتفويض المتعلق 8787 أفريل 98 في المؤرخ 8787 لسنة 94 عدد القانون وعلى
 "، 94-كوفيد" كورونا فيروس انتشار تداعيات مجابهة

 .الوزراء مجلس مداولة وبعد

 :نصه اآلتي المرسوم يصدر 

 :التالية باألحكام ضووتع الجزائية اإلجراءات مجلة من 25 الفصل من والرابعة الثالثة الفقرتين أحكام تلغى – لاألو الفصل

 .تقديمه تاريخ من أيام أربعة ظرف في اإلفراج مطلب في البت ويجب –( جديدتان) ورابعة ثالثة فقرتان) 68 الفصل

 :التالية التدابير من أيا شأنه في يتخذ أن عنه المؤقت باإلفراج قراره بعد أو سراح بحالة فيه المظنون وإبقاء االستنطاق بعد التحقيق لقاضي 

 تدبيرل هذا تنفيذ متابعة التحقيق قاضي يتولى أن على للتمديد قابلة غير أشهر 5 أقصاها لمدة االلكترونية المراقبة تحت الوضع .9
 .المجلة بهذه عليها المنصوص واإلجراءات القواعد طبق بالنظر له الراجع المصاحبة مكتب بمساعدة

 .المحكمة بدائرة له مقر اتخاذ .8
 .معينة بشروط إال القاضي يحددها ترابية حدود مغادرة عدم .1
 .معينة أماكن في الظهور من منعه .9
 معينة ألماكن بتنقالته التحقيق لقاضي إعالمه .6
 .دهض لجاريا بالتتبع مساس له فيما السلط من له الموجهة لالستدعاءات واالستجابة لذلك دعاه كلّما لديه بالحضور التزامه .5

 .جزئيا أو كليا عليه يفرضها قد التي التدابير باحترام التحقيق لقاضي يتعهد أن بعد إال فيه المظنون عن مؤقتا يفرج وال

 :هاصن يلي فيما سادسا 115و خامسا 115و رابعا 115 الفصول الجزائية اإلجراءات مجلة إلى تضاف – 9 الفصل

 إذا الحكم ائرتهابد الصادر االبتدائية للمحكمة التابع أو عليه المحكوم إقامة مقر له التابع العقوبات تنفيذ قاضي يتولى –ا رابع 338 لفصلا
 .المصاحبة ومكاتب السجون مصالح بمساعدة اإللكترونية المراقبة عقوبة تنفيذ متابعة التونسية بالبالد إقامة مقر عليه للمحكوم يكن لم

 .حكومي بأمر المصاحبة مكاتب تنظيم ضبطوي 

 :التالية باألعمال القيام العقوبات تنفيذ قاضي ويتولى

 عليه المحكوم اختاره الذي المراقبة تنفيذ محل تحديد. 

 المتصرف أو المحل لمالك الكتابية الموافقة بعد إال الوسيلة تلك اتخاذ يمكن فال تصرفه في أو ملكه على المحل ذلك يكن لم وإذا 
 .فيه

 وتوقيتها عليه المحكوم تنقالت أماكن تحديد. 

 عليه المحكوم على فرضها العقوبات تنفيذ قاضي يرى التي االلتزامات ضبط. 

 عليه المحكوم أن االلكترونية المراقبة أعمال من تبين إذا – اخامس 338 الفصل

 ملةالمستع واألدوات المعدات من كانت وسيلة بأي التخلص محاولة أو التخلص أو الفرار أو عليه المحمولة االلتزامات إحدى مخالفة تعمد
 المختص مصاحبةال مكتب طرف من الغرض في المحرر الكتابي التقرير ضوء على العقوبات تنفيذ قاضي يتولى االلكترونية، المراقبة في
 العمل، هب الجاري التشريع طبق الجرائم معاينة لها المخول الجهات أو عليه المحكوم إقامة مقر بدائرته الواقع العقوبات تنفيذ قاضي أو

 .العمومية النيابةى عل فورا يحال تقرير تحرير
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 نظامب المقضاة المدة طرح بعد بها المحكوم السجن عقوبة باعتماد التنفيذ ومواصلة استكمالها الواجب المدة احتساب يتم الحالة هذه وفي
 .اإللكترونية المراقبة

 السجن عقوبة تنفيذ استكمال فإن االلكترونية المراقبة في المستعملة واألدوات المعدات من التخلص محاولة أو التخلص أو الفرار حالة وفي
 .الجزائية المجلة من 990 الفصل جريمة أجل من عليه المحكوم تتبع دون يحول ال بها المحكوم

 السجن رمدي من باقتراح أو محاميه أو عليه المحكوم من بطلب أو نفسه تلقاء من سواء العقوبات تنفيذ لقاضي يمكن – اسادس 338 الفصل
 واءس عليه المحكوم على المحمولة وااللتزامات االلكترونية المراقبة شروط تغيير الجمهورية وكيل رأي أخذ بعد المصاحبة مكتب أو

 .معلّل قرار بموجب وذلك فيها التخفيف أو بالتشديد

 :نصها يلي فيما الجزائية المجلة من 6 الفصل من األولى الفقرة إلى سابعة مطة تضاف – 3الفصل 

 .االلكترونية المراقبة  -0

 :التالية باألحكام ضوُتعو الجزائية المجلة من ثالثا 96 والفصل مكرر 96 الفصل من األولى الفقرة أحكام ُتلغى – 4 الفصل

 بعقوبة وبةالعق تلك الحكم بنفس تستبدل أن واحد عام أقصاها ةلمد النافذ بالسجن قضت إذا للمحكمة –( جديدة) أولى فقرة: مكرر 01 الفصل
 المراقبة بعقوبة أو سجن يوم ل ّ ك عن ساعتين بحساب ساعة ستمائة تتجاوز ال ولمدة أجر دون وذلك العامة المصلحة لفائدة العمل

 .االلكترونية

 :االلكترونية المراقبة عقوبة أو العامة المصلحة لفائدة العمل بعقوبة السجن عقوبة الستبدال يشترط –( جديد: )ثالثا 01 الفصل 

 بالجلسة حاضرا المتهم يكون أن. 

 الجزائية المجلة من 92 الفصل مقتضيات طبق الطبي الفحص على عرضه يتم أن. 

 إدماج على للحفاظ العقوبة هذه جدوى التتبع أجله من وقع الذي الفعل ظروف خالل من للمحكمة يثبت وأن عائدا يكون ال أن 
 .االجتماعية الحياة في المتهم

 وتسجيل ونيةااللكتر المراقبة بعقوبة أو العامة المصلحة لفائدة العمل بعقوبة السجن عقوبة استبدال رفض بحقه المتهم إعالم المحكمة وعلى
 .جوابه

 .األخرى المستوجبة بالعقوبات المحكمة تقضي الرفض صورة وفي

 االلكترونية بالمراقبة السجن عقوبة بتغيير القاضي والحكم

 يكن لم إذا مالحك بدائرتها الصادر االبتدائية للمحكمة التابع أو عليه المحكوم إقامة مقر له التابع العقوبات تنفيذ قاضي على فورا حالي
 .اإللكترونية المراقبة عقوبة تنفيذ النطالق الالزمة اإلجراءات باتخاذ يبادر والذي التونسية، بالبالد إقامة مقر عليه للمحكوم

 قالنطالا الالزمة اإلجراءات اتخاذ حين إلى وذلك المحكمة إلى تقديمه عندا عليه هو التي الحالة على عليه المحكوم يبقى التعّذر، وعند
 .المختص العقوبات تنفيذ قاضي طرف من االلكترونية المراقبة عقوبة تنفيذ

 .الحكم ردوص تاريخ من شهرا عشر ثمانية يتجاوز ال أن على العامة للمصلحة العمل فيه نجزي أن يجب الذي األجل ضبط المحكمة وتتولى

 لقابلية مثبتة ةنتيج وورود الطبي الفحص على المتهم عرض بعد إالّ  االلكترونية المراقبة بعقوبة السجن عقوبة باستبدال القضاء يمكن وال
 .الوسيلة هذه تطبيق

 .السجن وعقوبة االلكترونية المراقبة عقوبة أو العامة المصلحة لفائدة العمل عقوبة بين الجمع يمكن وال

 .نشره تاريخ من النفاذ حيز ويدخل التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر – 1 الفصل

 .9292 جوان 02 في تونس


