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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 29في المؤرخ  8891لسنة  22ينقح ويتمم القانون عدد  8899أوت  2مؤرخ في  8899لسنة   98قانون أساسي عدد 
 لمتعلق بإصدار مجلة الصحافةاو 8891أفريل 

 باسم الشعب،

 وبعد موافقة مجلس النواب،

 يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:

من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى  57و 58و 52و 15و 31و 23و 12و 15و 58و 51و 51و 8ألغيت الفصول  – 8الفصل 
 التالية: باألحكاموعوضت  5751أفريل  18المؤرخ في  5751لسنة  21القانون عدد 

ه حسب يجب القيام ببالبالد التونسية  إنتاجها إعادةأو  إنتاجهاالقانوني لجميع المؤلفات المطبوعة أو الواقع  اإليداع – )جديــد( 9الفصل 
 من طرف متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصنع. األحوال

في نظيرين لدى وزارة اإلعالم، ونظيرين لدى وزارة الشؤون من طرف متولي الطبع بالنسبة لكل تأليف كتابي غير دوري  اإليداعيتم 
لة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة نظائر لدى المكتبة الثقافية، ونظير لدى مكتبة مجلس النواب ونظير لدى الوالية ونظير لدى وكا

 الوطنية.

كل نشرية دورية تصدر في تونس فور انتهاء عملية السحب من طرف متولي الطبع، وذلك في خمس  إيداعإلى هذا، يتم  وباإلضافة
مختصة ترابيا  ونظيرين لدى مكتبة مجلس وكالة الجمهورية ال لدىونظيرين  الداخليةوزارة  لدىوزارة اإلعالم، ونظيرين  لدىنظائر 

 المكتبة الوطنية. لدىالنواب  وأربعة نظائر 

من طرف المنتج في نظير  اإليداعفيما يتعلق بالصور الشمسية، والتسجيالت الصوتية غير الموسيقية دورية كانت أو غير دورية يقع 
الوالية ونظير لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة  لدىوزارة الداخلية، ونظير  لدىواحد لدى وزارة اإلعالم ، ونظيرين 

 المكتبة الوطنية. لدىنظائر 

على الناشر وفق الشروط  اإليداعالتونسية فتعهد عملية  بالبالدنشره تم  أن إالبالخارج،  التأليف إنتاج إعادةأو  إنتاجوقع طبع أو  وإذا
 متولي الطبع والمنتج. في الفقرات السابقة فيما يخصالمنصوص عليها 

 واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم. فاإليداع أخصائيينكان األمر يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة  وإذا

كون من ي فاإليداعبالبالد التونسية  إنتاجها أعيدأو  إنتاجهاكان األمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيالت صوتية موسيقية وقع  وإذا
 المعهد القومي للموسيقى وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم. لدىطرف صانعها في نظير واحد 

تقدير في نشريتين  أقصىيملك أو يدير أو يتحكم  على  أنماديا أو معنويا،  انكيمكن لشخص واحد، سواء  – )جديــد( 81الفصل 
 دور.جامعة تكون لها نفس دورية الص إخباريةدوريتين ذات صبغة 

الواردة في  لألحكاميكون السحب الجملي للدوريات التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد وفقا   أنوزيادة على ذلك، ال يمكن 
لتي الجامعة المنشورة بالبالد التونسية وا اإلخباريةالفقرة األولى أعاله، متجاوزا لثالثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة 

 لها نفس دورية الصدور.

 إقامتهمن ذوي الجنسية التونسية وان يكون مقر  األخيريكون هذا  أنيكون لها مدير ويجب  أنكل نشرية يجب  – )جديــد( 81الفصل 
 يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. أنالفعلي بالبالد التونسية كما يجب 

مجلس اإلدارة أو الهيئة  أعضاءامن بين  إما األحوالمعنوي فيجب اختيار مديرها حسب كانت  النشرية الدورية صادرة عن شخص  إذا
 المديرة.

وفي صورة ما إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال االجتماعي للمؤسسة التي تصدر نشرية دورية يكون هذا الشخص 
 وجوبا مديرا للنشرية.
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

وزيادة على ذلك يجب على كل  إدارتهارية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون تقوم كل نش أنيجب  – )جديــد( 89الفصل 
. كما يجب عليها من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات إصدارتنص على عد النسخ التي تسحبها عند كل  أننشرية دورية 

 هذه العمليات. أثناءها تأنجزالتصرف ونتائجها قبل غرة جويلية  من السنة الموالية للسنة التي 

 .األحكام( دينار عن كل عدد يطبع بصورة غير مطابقة لهذه 5111) ألف( إلى 511لخطية من مائة ) األحكامويتعرض المخالف لهذه 

 ( دينار.5111) ألف( إلى 511يعاقب مرتكبها بخطية من مائة ) 11كل المخالفات للفصل  – )جديــد( 28الفصل 

يقع تقديمه في  أنكما يجب  )بالغ(  إشارة( أو إشهار) إشارةتسبقه أو تعقبه  أنفي شكل مقال يجب  إشهاركل  – )جديــد( 22الفصل 
 ( دينار.1111) آالف( إلى ستة 1111) ألفينتعاقب بخطية من  األحكامشكل يميزه بوضوح عن بقية المقاالت. وكل مخالفة لهاته 

 إشهاري إعالن إكساءاحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد  ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو
 ( دينار أو إحدى العقوبتين فقط.51.111) آالفعشرة  ( إلى1111) ألفينصبغة خبر عقوبة بالسجن من شهر إلى عام وخطية من 

 .المنفعةمن تسلم وكذلك من بذل المبلغ المالي أو  أصليويعاقب كفاعل 

 بمضي ستة أشهر. باإلدراجتسقط الدعوى المتعلقة  – )جديــد( 23 الفصل

 الواردة أعاله. لألحكاميدرج فيه الرد طبقا  أناعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض  األجلاحتساب هذا  ويبدأ

 باإلضافةبالتأجيل فيمكنها  إسعافدون حكما ب 33إلى  31المحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول  أصدرت إذا – )جديــد( 31الفصل 
. وحالما يصبح هذا الحكم باتا فإنه أعواميكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدة ال تتجاوز خمسة  أنحرمان المحكوم عليه من تقرر  أنإلى ذلك 

 ينجر عن عنه سقوط النيابة االنتخابية للمحكوم علية بالنسبة للمدة االنتخابية الجارية.

نسب  إلى الهيئات  إذاكان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما  إذاموضوع الثلب بالطرق االعتيادية  إثباتيمكن  – )جديــد( 19الفصل 
من هذه المجلة ما عدا  11المعنيين بالفصل  األشخاصالرسمية أو إلى جيوش البر والبحر والجو أو إلى اإلدارات العمومية أو إلى جميع 

 من هذه المجلة. 12لفقرة )أ( من هذا الفصل وكذلك الفصل با إليهمالمشار  األشخاص

كان متعلقا بالخطة فقط وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية  إذاالثلب  إثباتموضوع  أيضاويمكن 
 .اإلقراضاالدخار أو  أموالتعتمد عالنية على 

 :موضوع الثلب في الصور اآلتية إثباتوال يمكن 

 من الحكومة فيما يتعلق بخطتهم أو بصفتهم، أعضاءكان األمر المنسوب يخص عضوا أو  إذا -أ 
 األمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص، ناك إذا -ب 
 من عشرة أعوام، أكثركان األمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها  إذا -ج 
إلى عقاب وقع برد  أفضتحق تتبعها أو بمخالفة كان األمر المنسوب يتعلق بمخالفة شملها القانون العفو أو سقط  إذا -د 

بالحجة  اإلدالءفصل يمكن من هذا ال 1و 5الحقوق لمرتكبها أو بالمراجعة. وفي الحاالت المنصوص عليها بالفقرتين 
 ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع. وإذاالمضادة. 

على شكاية من المظنون فيه فإنه يرجى التتبع والحكم في جنحة  كان األمر المنسوب يجري تتبعه بطلب من النيابة العمومية أو بناء وإذا
 .إجراؤهالثلب إلى انتهاء التحقيق الواجب 

المقررة في النصوص  األخرىيمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة وزير اإلعالم وبصرف النظر عن العقوبات  – )جديــد( 92الفصل 
ويمكن المطالبة عند االقتضاء  بعكر صفو األمن العام. أنن دورية يكون نشره من شأنه يصدر إذنا يحجر كل عدد م أنالجاري بها العمل 

 بجبر الضرر وفقا ألحكام القوانين السارية المفعول.

بعد سماع  األصلالتي تنظر في بدخول الغاية من هذه المجلة، يمكن للمحكمة  37إلى  32وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 
 تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة معينة. أن أيامة وفي ظرف ثمانية المعني اإلطراف

 إيداعابتداء من تاريخ  أيام ويكون القرار التي تتخذه المحكمة قابال للتنفيذ الوقتي واالستئناف. وتبت محكمة االستئناف في ظرف عشرة
 طلب بكتابة المحكمة.الم
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تبين من الظروف  إذا األصليعلى ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها لموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة وتنقطع النشرية ا
الواقعية، وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في 

 الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.

ول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحمال لكامل االلتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن وال مفع
 العقود المذكورة.

( إلى ست مائة 11من ستة عشرة يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ستين )النشرية الدورية بالسجن  إصدارويعاقب من استمر على 
 دينار.( 111)

تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه  – )جديــد( 99الفصل 
 للتتبعات. إجرائيالمجلة بمضي ثالثة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من أيوم آخر عمل 

 لة الجنائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة.من المج 12يمكن تطبيق الفصل  – )جديــد( 98الفصل 

 53الفصول  5751أفريل  18المؤرخ في  5751لسنة  21يضاف إلى مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد  – 2الفصل 
 مكرر ونصها كاآلتي: 12مكرر و 51مكرر و

بعد  إاليتم  أنمن هذه المجلة ال يمكن  53لمقتضيات الفصل  التي يتم فيها طبع الدورية طبقاكل تغيير للمطبعة  –( )مكـرر 83الفصل 
 وذلك قبل هذا التغيير بعشرة أيام. إعالملدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل  بإعالمالقيام 

ل صحافيين يعملون يشغ أنيثبت في كل حين  أنجامعة  إخباريةيجب على مدير كل نشرية دورية ذات صبغة  – )مكـرر( 81الفصل 
مسلمة من طرف معهد تونسي  اإلخبارعلى شهادة في الصحافة وعلوم  إمالديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية القومية أو محرزين 

 للتعليم العالي أو على شهادة من نفس االختصاص معترف بمعادلتها لها.

 ادال على األقل لثلث فريق التحرير القار العامل بالنشرية.يكون عدد هؤوالء المحترفين أو حاملي الشهائد مع أنويجب 

يكون احد هؤوالء محترفا أو حامال  أنبالوقت الكامل يتعين وجوبا  أشخاصوبالنسبة للنشريات التي تشغل بقسم تحريرها اقل من ثالثة 
 على معنى الفقرة األولى من هذا الفصل.

يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر  أنأو مترجما عنها يجب  األصليةجزئيا في لغته كل مقال مستعار كليا أو  – )مكـرر( 22الفصل 
 ( دينار.5111) ألف( إلى 511كل مخالفة ألحكام هذا الفصل انتحاال يعاقب مرتكبه بخطية من مائة )

 أحكـــام انتقـــاليـة

 هذا القانون األساسي. ر ابتداء من تاريخ تطبيقحيز التنفيذ في أجل ستة أشه 58و 51مكرر و 51و 51تدخل الفصول  – 2الفصل 

أفريل  18المؤرخ في  5751لسنة  21من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد  35و 31و 21الفصول  ألغيت – 3الفصل 
5751. 

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. نالقانوينشر هذا 

 .8899 أوت 2تونس في 


