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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

يتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده   2020أفريل  17مؤرخ في  2020لسنة  9مرسوم من رئيس الحكومة عدد 

   "19 –كوفيد "نا والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة باألشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورو

 

 ، إن رئيس الحكومة

 ، باقتراح من وزير الصّحة

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

أو تممتها، وآخرها    ا، وعلى جميع النصوص التي نقحته1913جويلية    9وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى األمر العلي المؤرخ في  
 ، 2018فيفري  6المؤرخ في    2018لسنة  7القانون عدد 

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

  7، المتعلّق باألمراض الّسارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1992جويلية  27المؤرخ في  1992لسنة  71وعلى القانون عدد 
 ، 2007فيفري  12المؤرخ في   2007لسنة 

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

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :يصدر المرسوم اآلتي نّصه

 ة أحكام عام –  لالباب األو  

ل ضبط  يضبط هذا المرسوم األحكام الزجرية المنطبقة على مخالفة منع الجوالن وتحديده والحجر الصحي الشامل. كما ي – الفصل األو 
" واألحكام الزجرية المنطبقة على  19 -التدابير المخّول للّسلط العموميّة اتخاذها للتوقّي من انتشار اإلصابة بفيروس كورونا "كوفيد 

 .مخالفتها

 ل في زجر مخالفة منع وتحديد الجوالن والحجر الصحي الشام –  يالباب الثان 

لجوالن أو الحجر الصحي الشامل المتعلقة بالتوقّي من انتشار اإلصابة بفيروس  يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد ا – 2الفصل 
 ." بخطية قدرها خمسون دينارا19 -كورونا "كوفيد 

 .وتضاعف الخطية في صورة العود

من مجلة   10من الفصل  4و  3يتولى معاينة المخالفة المنصوص عليها بهذا الفصل مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 
 .اإلجراءات الجزائية

ويتولى العون عند معاينة المخالفة إعالم المخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية في أجل عشرة أيام ويسلمه نسخة 
ه تتم إحالة المحضر  من المحضر العتمادها في خالص الخطية. كما يعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في األجل المذكور فإنّ 

على قاضي الناحية المختص ويتم التنصيص بالمحضر على وقوع اإلعالم، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس  
 .الدائرة الترابية

ق بإحداث الهرج  من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخر  315يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل  ال
 .والتشويش أو اإلدالء بمعطيات مغلوطة حول الهوية واإلقامة أو رفض االنصياع ألمر من له النظر 

 "19  -في زجر مخالفة التدابير المت خذة إزاء األشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد  – ث الباب الثال

من مجلس علمي يحدث للغرض بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الداخلية، اتخاذ تدابير ذات  يتولى وزير الصحة باقتراح  – 3الفصل 
"، وخاصة تحديد ومراقبة إقامة األشخاص المصابين أو  19  -صبغة وقائية أو عالجيّة للتوقّي من انتشار اإلصابة بفيروس كورونا "كوفيد 

ها متابعة حالتهم الصحيّة وذلك سواء بالمؤّسسات االستشفائية أو بغيرها من الفضاءات  المشتبه بإصابتهم بالفيروس طيلة المّدة الّتي تستوجب
 .الّتي تعّدها السلط العموميّة المختصة للغرض. ويتمتّع هؤالء األشخاص في هذه الحالة بمجانيّة العالج واإلقامة واإلعاشة

 .بالعزل االتقائي بمنازلهم طيلة المّدة الّتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحيّة  كما يمكن إلزام األشخاص المبيّنين بالفقرة األولى من هذا الفصل

 .تشمل التدابير المنصوص عليها بهذا الفصل األشخاص الوافدين من مناطق أو بلدان موبوءة

ذ فورا بالتنسيق مع وزير الداخلية،  من هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة وتكون معلّلة وتنفّ   3تُتّخذ التدابير المذكورة بالفصل    –  4الفصل  
 .ة وله االستعانة بالقّوة العاّمة عند االقتضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي تبسط رقابتها على تنفيذ التدابير المتخذ
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

 .دينار   5000و  1000ها بين  من هذا المرسوم بخطيّة يتراوح مقدار  3يعاقب كل من ال يمتثل للتدابير المذكورة بالفصل  –  5الفصل 

 .وتضاعف الخطيّة في صورة العود

من المجلّة الجزائيّة  312و  225و 217وال يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 
المشار إليه أعاله إذا اقترن عدم االمتثال    1992جويلية   27المؤرخ في  1992لسنة   71من القانون عدد  18وبالفقرة الثانية من الفصل  

 .بشبهة نقل العدوى إلى الغير 

أو المحكوم عليهم   نوفي صورة وقوع تتبع جزائي من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يتم إيواء الموقوفي
 .التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالمؤّسسات السجنيّةبمؤسسة سجنية أو بمركز إيواء معّد للغرض تنطبق عليه األحكام  

 .ينشر هذا المرسوم بالّرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره –  6الفصل 

 .2020أفريل   17تونس في 


