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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 يتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال 0202أفريل  71مؤرخ في  0202لسنة  8رسوم من رئيس الحكومة عدد م

  

  رئيس الحكومة،إن 

  باقتراح من وزيرة العدل،

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

نقحته أو تممته  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972 جوان 2المؤرخ في  2701لسنة  07وعلى القانون عدد 
 ،1722جانفي  3المؤرخ في  1722لسنة  1وآخرها القانون األساسي عدد 

جميع  رها  ومنع سسل األموال وعلىالمتعلق بمكافحة اإل 1726أوت  0المؤرخ في  1726لسنة  15وعلى القانون األساسي عدد 
 ،1727جانفي  13المؤرخ في  2019 لسنة 7النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، 1725مارس  10المؤرخ في  1725لسنة  11وعلى القانون األساسي عدد 

  ،ومكافحتهالمتعلق بمنع االتجار باألشخاص  1725أوت  3مؤرخ في ال 1725لسنة  52وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، 1722جانفي  37المؤرخ في  1722لسنة  7وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعلق بمحكمة المحاسبات، 1727أفريل  37المؤرخ في 1727لسنة  02وعلى القانون األساسي عدد 

أو تممتها  وعلى جميع النصوص التي نقحتها 2775ديسمبر  26في  اللتزامات والعقود الصادرة بمقتضى األمر المؤرخوعلى مجلة ا
  ،1725أفريل  12المؤرخ في  1725لسنة  35وآخرها القانون عدد 

أو نقحتها  ي تممتهاوعلى جميع النصوص الت 2765أوت  23المؤرخ في  وعلى مجلة األحوال الشخصية الصادرة بمقتضى األمر العلي
 ، 1727نوفمبر  1في المؤرخ  1727لسنة  67وآخرها القانون عدد 

التي  وعلى جميع النصوص 2760جانفي  27األمر العلي المؤرخ في  وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى 
  ،1722 جويلية 17المؤرخ في  1722لسنة  57نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 

ها أو تممت المتعلق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحتها 2760أوت  2المؤرخ في  2760لسنة  3وعلى القانون عدد 
  ،1727جويلية  15المؤرخ في  1727لسنة  37وآخرها القانون عدد 

التي نقحتها  وعلى جميع النصوص 2767أكتوبر  6ي المؤرخ ف 2767لسنة  217وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1727ماي  17المؤرخ في  1727لسنة  00أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  2767أكتوبر  6المؤرخ في  2767لسنة  237القانون عدد  وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى
  ،1776أوت  0المؤرخ في  1776لسنة  79 رها القانون عددالنصوص التي نقحتها أو تممتها وآخ

التي  وعلى جميع النصوص 2751أفريل  10المؤرخ في  2751لسنة  23وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد
  ،1770جانفي  17المؤرخ في  1770لسنة  3نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

التي  وعلى جميع النصوص 2756فيفري  21المؤرخ في  2756لسنة  6وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1725أفريل  12المؤرخ في  1725لسنة  35نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

نقحتها أو  وعلى جميع النصوص التي 2755ريل أف 37المؤرخ في  1966 لسنة 10وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1722جوان  5في  المؤرخ 1722لسنة  62تممتها وآخرها المرسوم عدد 

النصوص  وعلى جميع 2752جويلية  10المؤرخ في  2752لسنة  23 وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد
  ،1725فيفري  25المؤرخ في  2016 لسنة 6التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري، 1974 ماي 11المؤرخ في  2700لسنة  05وعلى القانون عدد 

النصوص التي نقحته  المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعلى جميع 1975 ماي 20المؤرخ في  2706لسنة  07وعلى القانون عدد 
  ،1720جوان  0المؤرخ في 2017 لسنة 06ها القانون عدد أو تممته وآخر

ى معدة للسكن المتعلق بضبط العالقات بين المالكين والمكترين لمحالت 1976 فيفري 22المؤرخ في  2705لسنة  26وعلى القانون عدد 
  أو الحرفة أو اإلدارة العمومية،

د يخص تجدي المتعلق بتنظيم العالقات بين المسوسين والمتسوسين فيما 1977 ماي 16المؤرخ في  2700لسنة  30وعلى القانون عدد 
  أو الصناعية أو المستعملة في الحرف، كراء العقارات أو المحالت ذات االستعمال التجاري

 62عدد  المتعلق بإحداث عمادة المهندسين المصادق عليه بالقانون 1982 وبرأكت 12المؤرخ في  2721لسنة  21وعلى المرسوم عدد 
  ،2770جوان  7المؤرخ في  2770لسنة  02بالقانون عدد  كما تم تنقيحه 2721ديسمبر  1المؤرخ في  2721لسنة 
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اإلدارية  مية ذات الصبغةالمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمو 1988 مارس 0المؤرخ في  2722لسنة  23وعلى القانون عدد 
  والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

كما تم تنقيحه  المتعلق بممارسة مهنتي الط  وط  األسنان وتنظيمهما 1991 مارس 23المؤرخ في  2772لسنة  12وعلى القانون عدد 
 ،1722جويلية  22 المؤرخ في 1722لسنة  03وإتمامه بالقانون عدد 

نقحتها أو  وعلى جميع النصوص التي 2771مارس  7المؤرخ في  1992 لسنة 10جلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى م
  ،1720جويلية  10في  المؤرخ 1720لسنة  00تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2773 أفري 15المؤرخ في  1993 لسنة 01وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 

لسنة  33عدد  وإتمامه بالقانونالمتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه  1993 جوان 13المؤرخ في  2773لسنة  52وعلى القانون عدد 
  ،2773جوان  13المؤرخ في  1727

الشغل  المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسب  حوادث 1994 فيفري 12المؤرخ في  2770لسنة  12وعلى القانون عدد 
  ،2776نوفمبر  10المؤرخ في  1995 لسنة 273واألمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد، 1994 ماي 13المؤرخ في  2770لسنة  57وعلى القانون عدد 

وإتمامه بالقانون  سوق المالية، كما تم تنقيحهالمتعلق بإعادة تنظيم ال 1994 نوفمبر 20المؤرخ في  2770لسنة  220وعلى القانون عدد 
 ،1776 أكتوبر 22المؤرخ في  1776لسنة  75عدد 

بسب  حوادث  المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن األضرار الحاصلة 1995 جوان 12المؤرخ في  2776لسنة  65وعلى القانون عدد 
 ،1777فيفري  0في المؤرخ  1777لسنة  27وإتمامه بالقانون عدد تم تنقيحه  الشغل واألمراض المهنية في القطاع العمومي، كما

التي نقحتها  وعلى جميع النصوص 2776نوفمبر  7المؤرخ في  2776لسنة  71وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 ،1727جويلية  15المؤرخ في  1727لسنة  02أو تممتها وآخرها القانون عدد 

النصوص التي  وعلى جميع 2770فيفري  3المؤرخ في  2770لسنة  22 اية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عددوعلى مجلة الجب
  ،1726ديسمبر  16المؤرخ في  2015 لسنة 63نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 والمتصرفين العدليين وأمناء الفلسةالمتعلق بالمصفين والمؤتمنين  1997 نوفمبر 22المؤرخ في  2770لسنة  02وعلى القانون عدد 
  القضائيين،

جميع  وعلى 1777أوت  7المؤرخ في  1777لسنة  21القانون عدد  وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى
  ،1727ديسمبر  13المؤرخ في  1727لسنة  02النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

النصوص التي  وعلى جميع 1777نوفمبر  3المؤرخ في  1777لسنة   73 ات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عددوعلى مجلة الشرك
  ،1727ماي  17المؤرخ في  2019 لسنة 00نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

نقحتها  لى جميع النصوص التيوع 1772جانفي  26المؤرخ في  2001 لسنة 2وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1723أفريل  21في  المؤرخ 1723لسنة  27أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  المتعلق بإحداث خطة قاضي الضمان االجتماعي، 2003 فيفري 26المؤرخ في  1773لسنة  26وعلى القانون عدد 

تنقيحه وإتمامه بالقانون  نظام للتأمين على المرض كما تم المتعلق بإحداث 2004 أوت 1المؤرخ في  1770لسنة  02وعلى القانون عدد 
 ،1720جوان  26 المؤرخ في 1720لسنة  00عدد 

نقحتها أو  وعلى جميع النصوص التي 1772جوان  1المؤرخ في  2008 لسنة 30وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،1727ديسمبر 13ي ف المؤرخ 1727لسنة  02تممتها وآخرها القانون عدد 

 1722لسنة  20وعلى المرسوم عدد  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، 2011 أوت 17المؤرخ في  1722لسنة  07وعلى المرسوم عدد 
  المتعلق بتنظيم األحزا  السياسية، 2011 سبتمبر 10المؤرخ في 

  المتعلق بتنظيم الجمعيات، 2011 سبتمبر 10المؤرخ في  1722لسنة  22وعلى المرسوم عدد 

  المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، 2011 نوفمبر 1المؤرخ في  1722لسنة  226وعلى المرسوم عدد 

عليا  ق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئةالمتعل 2011 نوفمبر 1المؤرخ في  1722لسنة  225وعلى المرسوم عدد 
 مستقلة لالتصال السمعي البصري،

وعلى القانون عدد  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، 2011 نوفمبر 6المؤرخ في  1722لسنة  220وعلى المرسوم عدد  
ألعوان قوات األمن الداخلي  تعويض عن األضرار الناتجةالمتعلق بضبط نظام خاص لل 2013 ديسمبر 27المؤرخ في  1723لسنة  67

  عن حوادث الشغل واألمراض المهنية،

لسنة  61وعلى القانون عدد  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار، 2015 سبتمبر 26المؤرخ في  1726لسنة  35وعلى القانون عدد 
  للمؤسسات، والمتعلق بالسجل الوطني 2018 أكتوبر 17المؤرخ في  1722
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لغرض  المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 1717 أفريل 21المؤرخ في  1717لسنة  27وعلى القانون عدد 
 ، "27 – كوقيدمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه 

دعاوى ال بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع ال المنصوص عليهاعلّق اإلجراءات واآلجت   – الفصل األول
ذكرات وم والتنابيه والمطال  واإلعالمات والتبليغوالطعون مهما كانت طبيعتها  وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم واإلدخال والتداخل
االلتزامات ب والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تعلق اآلجال واإلجراءات المتعلقة يينالطعن والدفاع والتصاريح والترسيم واإلشهارات والتح

  .المعلقة على شرط أو أجل

التأخير  ويترت  عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وسرامات .بالشيكات وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة
  .والخطايا

المذكورة  وي ستأنف احتسا  اآلجال 1717مارس  22المرسوم بداية من  ق المشار إليه بالفصل األول من هذايسري التعلي – 0 الفصل
  .بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

التنفيذ  وإجراءات المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال االحتفاظ واإليقاف التحفظي ال تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن – 3الفصل 
 .العقوبات الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط

  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية – 4الفصل 

 .0202أفريل  71تونس في 


