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يتم التمديد في التراخيص اإلدارية خالل فترة ـ  10الفصل 

  .لشامل ما لم تقرر اإلدارة خالف ذلكالحجر الصحي ا

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  11الفصل 

  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

  .2020أفريل  17 تونس في

 رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

  

 17 مؤرخ في 2020لسنة  8 ددع مرسوم من رئيس الحكومة

  .إلجراءات واآلجالبتعليق ايتعلق  2020أفريل 

    إّن رئيس الحكومة، 

  باقتراح من وزيرة العدل،

والفقرة الثانية  65بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

  منه، 70من الفصل 

جوان  1المؤرخ في  1972لسنة  40وعلى القانون عدد 

المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي  1972

  2011لسنة  2القانون األساسي عدد نقحته أو تممته وآخرها 

  ،2011جانفي  3المؤرخ في 

 7المؤرخ في  2015لسنة  26وعلى  القانون األساسي عدد 
المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وعلى  2015أوت 

لسنة  9جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2019جانفي  23المؤرخ في  2019

 24المؤرخ في  2016لسنة  22القانون األساسي عدد وعلى 

  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، 2016مارس 

 3المؤرخ في  2016لسنة  61وعلى القانون األساسي عدد 
  المتعلق بمنع االتجار باألشخاص و مكافحته، 2016أوت 

 30المؤرخ في  2018لسنة  9وعلى القانون األساسي عدد 

  لمتعلق  بتنظيم مهنة العدول المنفذين،ا 2018جانفي 

 30المؤرخ في 2019لسنة  41وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعلق بمحكمة المحاسبات، 2019أفريل 

وعلى مجلة االلتزامات والعقود الصادرة بمقتضى األمر المؤرخ 

  وعلى جميع النصوص التي نقحتها  1906ديسمبر  15في 

 28المؤرخ في  2016لسنة  36د أو تممتها وآخرها القانون عد

  ،2016أفريل 

وعلى مجلة األحوال الشخصية الصادرة بمقتضى األمر العلي 

وعلى جميع النصوص التي تممتها   1956أوت  13المؤرخ في 

  المؤرخ في  2010لسنة  50أو نقحتها وآخرها القانون عدد 

  ،2010نوفمبر  1

درة بمقتضى وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصا

وعلى جميع النصوص  1957جانفي  10األمر العلي المؤرخ في 

 2011لسنة  69التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 

  ،2011جويلية  29المؤرخ في 

 1957أوت  1 المؤرخ في 1957لسنة  3وعلى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي نقحتها المتعلق بتنظيم الحالة المدنية 

 26المؤرخ في  2010لسنة  39تممتها وآخرها القانون عدد أو 

  ،2010 جويلية

 129وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص  1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة 

 2019لسنة  47التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2019ماي  29المؤرخ في 

بمقتضى افعات المدنية والتجارية الصادرة لمروعلى مجلة ا

 1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة  130القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2005أوت  4المؤرخ في  2005لسنة  79

 13وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد

وعلى جميع النصوص  1962أفريل  24خ في المؤر  1962لسنة 

 2004لسنة  3متها وآخرها القانون عدد مالتي نقحتها أو ت

 ،2004جانفي  20المؤرخ في 
 5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص  1965فيفري  12المؤرخ في  1965لسنة 

 2016لسنة  36عدد التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون 

  ،2016أفريل  28المؤرخ في 

لسنة  27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي  1966أفريل  30المؤرخ في  1966

مؤرخ ال 2011لسنة  51مرسوم عدد نقحتها أو تممتها وآخرها ال

  ، 2011جوان  6في 

قتضى القانون عدد وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بم

وعلى جميع  1968جويلية  24المؤرخ في  1968لسنة  23

لسنة  5النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2016فيفري  16المؤرخ في  2016

ماي  22المؤرخ في  1974لسنة  46وعلى القانون عدد 

  المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري، 1974

ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40 وعلى القانون عدد

المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعلى جميع  1975

لسنة  45النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2017جوان  7المؤرخ في 2017

فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  15وعلى القانون عدد 

ترين لمحالت المتعلق بضبط العالقات بين المالكين والمك 1976

  معدة للسكنى أو الحرفة أو اإلدارة العمومية،
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ماي  25المؤرخ في  1977لسنة  37وعلى القانون عدد 

المتعلق بتنظيم العالقات بين المسوغين والمتسوغين فيما  1977

أو المحالت ذات االستعمال التجاري  يخص تجديد كراء العقارات

  أو الصناعية أو المستعملة في الحرف،

أكتوبر  21المؤرخ في  1982لسنة  12المرسوم عدد  وعلى

المتعلق بإحداث عمادة المهندسين المصادق عليه بالقانون  1982

كما تم تنقيحه  1982ديسمبر  2المؤرخ في  1982لسنة  58عدد 

  ،1997جوان  9المؤرخ في  1997لسنة  41بالقانون عدد 

 مارس 7المؤرخ في  1988لسنة  13وعلى القانون عدد 

المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  1988

  اإلدارية والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

مارس  13المؤرخ في  1991لسنة  21وعلى القانون عدد 

المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب األسنان وتنظيمهما  1991

المؤرخ في  2018لسنة  43القانون عدد بكما تم تنقيحه وإتمامه 

  ،2018جويلية  11

لسنة  24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي  1992 مارس 9المؤرخ في  1992

المؤرخ  2014لسنة  47نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2014جويلية  24في 

لسنة  42قتضى القانون عدد وعلى مجلة التحكيم الصادرة بم

  ،1993أفريل  26المؤرخ في  1993

جوان  23المؤرخ في  1993لسنة  61وعلى القانون عدد 

المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه و إتمامه  1993

  ،1993جوان  23المؤرخ في  2010لسنة  33القانون عدد ب

فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  28وعلى القانون عدد 

المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث  1994

لسنة  103الشغل واألمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  ،1995 نوفمبر 27المؤرخ في  1995

ماي  23المؤرخ في  1994لسنة  60وعلى القانون عدد 

  المتعلق بتنظيم مهنة عدول اإلشهاد، 1994

نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117وعلى القانون عدد 

المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه  1994

أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  96وإتمامه بالقانون عدد 

2005،  

جوان  28المؤرخ في  1995لسنة  56وعلى القانون عدد 

المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن األضرار الحاصلة  1995

واألمراض المهنية في القطاع العمومي، كما  بسبب حوادث الشغل

  المؤرخ في  2000لسنة  19تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

  ،2000فيفري  7

 92وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى  القانون عدد 

وعلى جميع النصوص  1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة 

 2010لسنة  41التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2010جويلية  26المؤرخ في 

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع  1997 فيفري 3المؤرخ في  1997لسنة  11

لسنة  53النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015

نوفمبر  11مؤرخ في ال 1997لسنة  71وعلى القانون عدد 

المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة  1997

  والمتصرفين القضائيين،

وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى 

وعلى  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82القانون عدد 

 78جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019سنة ل

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع  2000نوفمبر  3المؤرخ في  2000لسنة  93

لسنة  47النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2019ماي  29المؤرخ في  2019

لسنة  1لقانون عدد وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بمقتضى ا

وعلى جميع النصوص التي  2001جانفي  15المؤرخ في  2001

المؤرخ  2013لسنة  10نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  ،2013أفريل  12في 

فيفري  15المؤرخ في  2003لسنة  15وعلى القانون عدد 

  المتعلق بإحداث خطة قاضي الضمان االجتماعي، 2003

أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  71وعلى القانون عدد 

  المتعلق بإحداث نظام للتأمين  على المرض كما تم  2004

  المؤرخ في  2017لسنة  47تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

  ،2017 جوان 15

لسنة  34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي  2008جوان  2المؤرخ في  2008

المؤرخ  2019لسنة  78أو تممتها وآخرها القانون عدد  نقحتها

  ،2019ديسمبر 23في 

أوت  20المؤرخ في  2011لسنة  79 وعلى المرسوم عدد

  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، 2011

سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  87وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، 2011
سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

  المتعلق بتنظيم الجمعيات، 2011

نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  115وعلى المرسوم عدد 

  المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، 2011
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نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  116وعلى المرسوم عدد 

هيئة المتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث  2011

  عليا مستقلة لالتصال السمعي البصري،

نوفمبر  5المؤرخ في  2011لسنة  117وعلى المرسوم عدد 

  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، 2011

ديسمبر  19المؤرخ في  2013لسنة  50وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن األضرار الناتجة  2013

  من الداخلي عن حوادث الشغل واألمراض المهنية،ألعوان قوات األ

سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36وعلى القانون عدد 

  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار، 2015

أكتوبر  29المؤرخ في  2018لسنة  52وعلى القانون عدد 

  والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، 2018

أفريل  12 المؤرخ في 2020لسنة  19وعلى القانون عدد 

المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  2020

  ،"19 - كوفيد "لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه

الفصل األول ـ ُتعّلق اإلجراءات واآلجال المنصوص عليها 

ي بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع بالنصوص القانونية الجار

الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم واإلدخال والتداخل 

والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب واإلعالمات 

ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم واإلشهارات والتحيين 

علقة اآلجال واإلجراءات المتكما تعلق . والتنفيذ والتقادم والسقوط

  .أو أجلط بااللتزامات المعلقة على شر

وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة 

  .بالشيكات

ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات 

 .التأخير والخطايا
يسري التعليق المشار إليه بالفصل األول من هذا ـ  2الفصل 

وُيستأنف احتساب اآلجال  2020مارس  11م بداية من المرسو

  .المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

ال تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن ـ  3الفصل 

المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال االحتفاظ واإليقاف التحفظي 

وسقوط  وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع

  .العقوبات

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  4الفصل  

  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

   .2020أفريل  17 تونس في 

 رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

 17مؤرخ في  2020لسنة  9مرسوم من رئيس الحكومة عدد 

تحديده يتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن و 2020أفريل 

والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة باألشخاص 

   بفيروس كوروناالمصابين أو المشتبه بإصابتهم 

  ".19 -  كوفيد"

  ،ن رئيس الحكومةإ

  باقتراح من وزير الصّحة،

والفقرة  65و 49طالع على الدستور وخاّصة الفصلين بعد اال

  منه، 70الثانية من الفصل 

درة بمقتضى األمر العلي المؤرخ وعلى المجلة الجزائية الصا

  ، وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1913جويلية  9في 

 6المؤرخ في  2018لسنة  7القانون عدد  وآخرها ،أو تممتها
  ،2018فيفري 

القانون عدد مقتضى وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة ب

وعلى جميع  1968جويلية  24المؤرخ في  1968لسنة  23

لسنة  5القانون عدد  وآخرها ،لتي نقحتها أو تّممتهاالنصوص ا

  ،2016فيفري  16المؤرخ في  2016

جويلية  27المؤرخ في  1992لسنة  71وعلى القانون عدد 

 وإتمامه، المتعّلق باألمراض الّسارية، كما تم تنقيحه 1992

  ، 2007فيفري  12المؤرخ في  2007لسنة  7بالقانون عدد 

أفريل  12المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 

بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم المتعلق  2020

  ،)19 - كوفيد( لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر المرسوم اآلتي نّصه

  الباب األّول

  أحكام عامة

جرية المنطبقة يضبط هذا المرسوم األحكام الز ـ الفصل األّول

كما . على مخالفة منع الجوالن وتحديده والحجر الصحي الشامل

للتوّقي من يضبط التدابير المخّول للّسلط العمومّية اتخاذها 

واألحكام الزجرية  "19 - كوفيد "انتشار اإلصابة بفيروس كورونا 

  .المنطبقة على مخالفتها

  الباب الثاني

والحجر الصحي في زجر مخالفة منع وتحديد الجوالن 

  الشامل

يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد  ـ 2الفصل 

لتوّقي من انتشار الحجر الصحي الشامل المتعلقة با الجوالن أو

بخطية قدرها خمسون  "19 - كوفيد "اإلصابة بفيروس كورونا 

  .دينارا


