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 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة 1002ماي  4مؤرخ في  1002لسنة  34قـــانون أســاسي عدد 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

  ه:القانون األساسي اآلتي نص يصدر رئيس الجمهورية

 32الثانية من الفصل  والفقرة 51 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 51والفصل  8الثانية من الفصل  ـ تلغى أحكام الفقرة الفصل األّول
 :الصحافة وتعّوض باألحكام التالية من مجلة 32والفقرة الثانية من الفصل  15والفصل 

الوزارة المكلفة باإلعالم  إيداع المصنفات الدورية من قبل متولي الطبع في عشرين نظيرا لدىيتم  – ()الفقرة الثانية جديدة 8الفصل 
 .وبمقر الوالية بالنسبة إلى بقية الواليات لتوزيعها على المصالح المعنية س وأريانة وبنعروس ومنوبةبالنسبة إلى واليات تون

في كل حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه  على كل مدير نشرية دورية ذات صبغة إخبارية أن يثبتيجب  – مكرر )جديد( 15 الفصل
األخبار مسلّمة من قبل معهد  رزين إّما على شهادة ختم الّدروس في الصحافة وعلومالمهنية الوطنية ومح كامل الوقت وحاملين للبطاقة

 .نفسه معترف بمعادلتها لها تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من االختصاص

 .على األقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكّل نشرية ويجب أن يكون عدد هؤالء المشغلين معادال

وجوبا أن يكون أحدهما حامال لشهادة على معنى  شريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعينإلى الن وبالنسبة
 .الفقرة األولى من هذا الفصل

إلى  51.111نشرية أو لممّولها يعاقب بخطية من  بأية طريقة لمالك اسمهشخص ثبت أنه أعار كل  – الثانية جديدة()الفقرة  19 الفصل
 الفاعلين األصليين وشركاءهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية دينار، ويشمل العقاب 01.111

أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من  قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو ويستوجب  – الفقرة الثانية جديدة() 23 الفصل
دينار في كل  11.111صبغة خبر، خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن ال تقّل عن  المنافع قصد إكساء إعالن إشهار

 .الحاالت

 دينار مرتكب الثلب بإحدى الوسائل 5.311إلى  531ثالثة أعوام وبخطية من  بالسجن من عام إلىيعاقب  – )جديد( 12الفصل 
 .والجّو والهيئات الرسمية واإلدارات العمومية وجيوش البر والبحرمن هذه المجلة ضد الدوائر القضائية  03المذكورة بالفصل 

 من هذه المجلة 01إلى  04ومن  00و 02حصول تتبعات تنفيذا ألحكام الفصول  صورةوفي  – )الفقرة الثانية جديدة( 34الفصل 
بحجرة الشورى في إيقاف النشرية  أيام أن تبتّ  يمكن للمحكمة التي تنظر في األصل بعد سماع األطراف المعنية وفي ظرف ثمانية

الستة أشهر لغيرها من  تتجاوز الثالثة أشهر بالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة ال تتجاوز الدورية موضوع التتبع لمدة ال
 .النشريات الّدورية

 251عداد ت األالجنائية تح ةجلن مجلة الصحافة وتدرج تباعا بالمم 43و 45و 01و 21و 28و 23و 21الفصول تسحب  – 1الفصل 
 .ثالثا 535مكّرر و 535ّرر ومك 331مكّرر و 235ثالثا و 212ّرر ومك 212مكّرر و

 .مكّرر 31من مجلة الصحافة ويدرج بمجلة البريد تحت العدد  14ـ يسحب الفصل  3 الفصل

 .يخ تطبيق هذا القانون األساسيأشهر ابتداء من تار مكرر )جديد( حيز التنفيذ في أجل ستة 51ـ يدخل الفصل  3الفصل 

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

 .1002 ماي 4تونس في 


