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 الفصل األول: 
ال ختضع للمؤاخذة اجلزائية األفعال اليت مت القيام هبا من أجل حتقيق الثورة وإجناحها يف الفرتة املمتدة 

 . 8177فيفري  82ديسمرب و 71بني 
 

وبالنسبة ملن متت مؤاخذته حبكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك األفعال املذكورة يف املدة 
وما بعده من جملة اإلجراءات اجلزائية املخالفة  811احملددة، وبصرف النظر عن مقتضيات الفصول 

 هلذا، فله احلق استثنائيا يف تقدمي مطلب إعادة نظر. 
 

 : 2الفصل 
 3ءات املفضية اىل سقوط شهداء الثورة أو اصابة جرحاها انتهاكات على معىن الفصلني تعترب االعتدا

املتعلق بارساء  8173ديسمرب  82املؤرخ يف  8173لسنة  33من القانون األساسي عدد  2و 
 العدالة االنتقالية وتنظيمها. 

 
 : 3الفصل 

 8177لسنة  96يلغى الفصل اخلامس من جملة املرافعات العسكرية كيفما مت تنقيحه باملرسوم عدد 
 وينقح كالتايل: 

 الفصل اخلامس جديد: 
 : ختتص احملاكم العسكرية يف اجلرائم العسكرية

اجلرمية العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد االنضباط والواجب العسكريني أو من شأنه 
عدي على حرمة األماكن العسكرية أو الذي من شأنه املساس من املصاحل العسكرية أو املنصوص الت

 عليها بالكتاب الثاين من جملة املرافعات والعقوبات العسكرية، كما ختتص احملاكم العسكرية يف:
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 . ةاجلرائم العسكرية املنصوص عليها بالكتاب الثاين من جملة املرافعات والعقوبات العسكري .7
اجلرائم املرتكبة يف الثكنات أو يف املعسكرات أو املؤسسات اليت يشغلها العسكريون لصاحل  .8

 اجليش والقوى املسلحة. 
اجلرائم املرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم يف األراضي التونسية واملرتكبة داخل الثكنات  .3

هم يش واجلرائم املرتكبة ضدأو يف املعسكرات أو يف املؤسسات أو األماكن املشغولة من اجل
 باألماكن املذكورة. 

 
 : 4الفصل 

لسنة  96من جملة املرافعات والعقوبات العسكرية مثلما مت تنقيحه باملرسوم عدد  9يلغى الفصل 
 .8177جويلية  86املؤرخ يف  8177

أوت  9املؤرخ يف  7621لسنة  11من القانون عدد  88تلغى الفقرة األوىل والفقرة الثانية من الفصل 
واملتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي، وكذلك الفقرة األخرية من الفقرة  7628

ة مغلقة ائية يف جلساملذكور أعاله واليت تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القض 88الثالثة من الفصل 
حملاكمة عون األمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة اخلامسة وذلك حبذف "لدى احملاكم 

 العسكرية". 
 

 :  5الفصل 
حتيل احملاكم العسكرية الدائمة مجيع القضايا املنشورة أمامها واليت خرجت عن اختصاصها مبوجب هذا 

ايا لطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري جبميع القضالقانون إىل احملاكم العدلية كل با
 املنشورة لديها أمامه واليت خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق باحملاكم العدلية.
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 : 6الفصل 
من القانون  28يف صورة إحالة هيئة احلقيقة والكرامة ملفات إىل النيابة العمومية عمال بالفصل 

املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية  8173ديسمرب  82املؤرخ يف  8173لسنة  33األساسي عدد 
من  2للدوائر القضائية املتخصصة املنصوص عليها بالفصل  وتنظيمها فإن النيابة العمومية حتيلها اليا

 نفس القانون األساسي. 
مهما   لتعهد هباصاحبة أولوية ا مبجرد إحالة النيابة العمومية امللفات إىل الدوائر املتخصصة فإهنا تكون

 كان الطور الذي تكون فيه. 
 

 : 7الفصل 
يتوىل رئيس احلكومة يف أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار األوامر املنصوص عليها 

املتعلق بارساء العدالة  8173ديسمرب  82املؤرخ يف  8173لسنة  33بالقانون األساسي عدد 
 وتنظيمها.االنتقالية 

 


