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 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 17قانـــون أساسي عدد 

 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة 2014
  ).1(2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17بالفترة الممتدة بين 

  باسم الشعب،
  ،د مصادقة المجلس الوطني التأسيسيبعو

  : يصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي نصه
ال تخضع للمؤاخذة الجزائية األفعال التي تم  ـ الفصل األول

رة الممتدة بين إنجاحها في الفتلقيام بها من أجل تحقيق الثورة وا
  .2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17

بالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل و
 يتمّتع دة المحددة،كاب أحد تلك األفعال المذكورة في المارت

بالعفو التشريعي العام و يسّلم الوكالء العامون لمحاكم االستئناف 
  .كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض

تعتبر االعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء  ـ 2الفصل 
 3على معنى الفصلين الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة 

 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53 من القانون األساسي عدد 8و
  . المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و تنظيمها2013ديسمبر 

في صورة إحالة هيئة الحقيقة و الكرامة ملفات إلى  ـ 3الفصل 
 53 من القانون األساسي عدد 42النيابة العمومية عمال بالفصل 

 المتعلق بإرساء 2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013لسنة 
تنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر والعدالة االنتقالية 

 من نفس القانون 8القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 
  . األساسي

بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها 
  .طور الذي تكون فيهتكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان ال

يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر  ـ 4الفصل 
من تاريخ هذا القانون إصدار األوامر المنصوص عليها بالقانون 

 2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53األساسي عدد 
  .تنظيمهاعلق بإرساء العدالة االنتقالية والمت

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

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــ ـــــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1(

 2دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014جوان 

 يتعلق 2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 18قانـــون عدد 
بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية 
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح 

  .)1(قرض لفائدة الجمهورية التونسية
  باسم الشعب،

  د مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،بعو
 : صدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصهي

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا 
 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية 2014 ماي 4القانون، والمبرم في 

التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح 
دوالر أمريكي لفائدة الجمهورية ) 100.000.000 (قرض بقيمة مائة مليون

  .التونسية

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

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
   :ةاألعمال التحضيري) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 ماي
  

ــون عدد   يتعلق 2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 19قانـ
بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية 
وحكومة الجمهورية الفرنسية إلنجاز دراسة مساعدة تتعلق 

  .)1(جديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفصة وقابسبمشروع ت
    باسم الشعب،

  .د مصادقة المجلس الوطني التأسيسيبعو
  : يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

تمت المصادقة على البروتوكول المالي بين  ـ فصل وحيد
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق 

سة مساعدة تتعلق بمشروع تجديد السكة الحديدية بإنجاز درا
بين صفاقس وقفصة وقابس، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس 

  .2013 جويلية 4في 
ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
   :األعمال التحضيرية) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 ماي

  القــوانيــن




