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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 

يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة اإلجراءات الجزائية لتدعيم   2002أكتوبر  29مؤرخ في  2002لسنة  92عدد  انونق

 تيذ العقوباصالحيات قاضي تنف

 ،باسم الشعب

 ،وبعد موافقة مجلس النواب

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

  :من مجلة اإلجراءات الجزائية وتعوض بما يلي 333تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  – الفصل األول

تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة االبتدائية الصادر بدائرتها  ويتولى قاضي –( فقرة ثانية )جديدة 333الفصل 

 .الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبالد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون

مكرر الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة  343ات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وإلى الفصل الفقر 333تضاف إلى الفصل  – 2 الفصل

من مجلة  353والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كما تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 

 :اإلجراءات الجزائية وذلك كما يلي

 :يتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام باألعمال التالية –)فقرة ثالثة(  333صل الف

 مكرر من المجلة الجنائية 81كام الفصل عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي وفق أح، 

  81تحديد المؤسسة التي سيتم بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اعتمادا على القائمة المعدة تطبيقا ألحكام الفصل 

صابة بمرض من المجلة الجنائية والتحقق من توفير الحماية الكافية بها ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة اإل

 ،مهني

  من هذه المجلة 344مكرر و 333إعالم المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين، 

 تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدته وعرض ذلك على موافقة وكيل الجمهورية. 

يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لدى المؤسسة المعنية  –ة( فقرة رابع) 333الفصل 

 .ويقع إعالمه كتابيا بكل ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة، كما يحرر تقريرا في مآل التنفيذ يحيله على وكيل الجمهورية

من  333يذ العقوبات عند الضرورة تعديل التدابير المتخذة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل يمكن لقاضي تنف –( فقرة خامسة) 333الفصل 

 .هذه المجلة بعد موافقة وكيل الجمهورية

يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات بعد موافقة وكيل الجمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة  –( فقرة سادسة) 333الفصل 

مكّرر وعلى المحكوم عليه في هذه الحالة إعالم قاضي تنفيذ العقوبات بكل تغيير لمقر  343مكرر و 333اب المنصوص عليها بالفصلين لألسب

 .إقامته

لقاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة  –)فقرة ثالثة(  مكرر 342الفصل 

 .من هذه المجلة 355و  353تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكابه جنحة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصلين  ال

ال يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه ألول مرة إال بعد قضاء نصف مدة العقاب، وإذا كان عائدا فال  –)فقرة رابعة(  مكرر 342الفصل 

 .الشرطي إال بعد قضاء ثلثي مدة العقاب المحكوم بهايمكن منحه السراح 

يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله  – )فقرة خامسة( مكرر 423الفصل 

 .أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن
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يعد قاضي تنفيذ العقوبات عند النظر في السراح الشرطي ملفا للمحكوم عليه يتضمن أساسا مذكرة تحتوي  –)فقرة سادسة(  ررمك 342الفصل 

ج في على جميع اإلرشادات التي من شأنها أن تعتمد عند اتخاذ القرار وخاصة ما يتعلق بسلوكه وحالته الصحية والنفسية ومدى استعداده لالندما

من الحكم المتضمن للعقوبة التي هو بصدد قضائها وكذلك التقارير التي تلقاها من المؤسسة السجنية ثم يعرض الملف على المجتمع ونسخة 

 .وكيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في أجل أربعة أيام

 .وكيل الجمهورية ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح السراح الشرطي بعد اتصاله بالملف من –عة( )فقرة سابمكرر  423الفصل 

والقرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات قابل للطعن لدى دائرة االتهام من قبل وكيل الجمهورية في أجل  –)فقرة ثامنة(  مكرر 342الفصل 

 .أربعة أيام من تاريخ اطالعه عليه والطعن يوقف تنفيذ القرار

مطلب الطعن دون حضور المحكوم عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تبت دائرة االتهام في  –تاسعة( )فقرة  مكرر 342الفصل 

 .اتصالها بالملف والقرار الصادر عنها ال يقبل الطعن بأي وجه

ذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لقاضي إ –)فقرة عاشرة(  مكرر 342الفصل 

 .أن يرجع في السراح بقرار وذلك بطلب من وكيل الجمهورية تنفيذ العقوبات

في صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني باألمر تحفظيا على أن يرفع  –( ةحادية عشر)الفقرة  مكرر 342الفصل 

 .األمر حاال إلى قاضي تنفيذ العقوبات الذي منح السراح الشرطي

 .يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبات – (ثانية عشرة فقرة) مكرر 342الفصل 

تنطبق القواعد الواردة بالباب الرابع من الكتاب الخامس من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا  –( فقرة ثالثة عشرة) مكرر 342لفصل ا

 .الفصل

 .ضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحاالت وحسب اإلجراءات التي خصه بها القانونويمنح قا – (فقرة ثانية) 353الفصل 

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

 .2002أكتوبر  29تونس في 


