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          وزارة العـــــــــدل 

  
  

مشروع قانون عدد   بتاریخ     یتعلق بالمخدرات  

البــــاب األول 
أحكـــام عامة 

الفصل األول: 

یهدف هذا القانون إلى الوقایة من تعاطي المخدرات وعالج مستهلكیها ومكافحة استعمالها غیر 

المشروع.  

كما یهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة االستعمال غیر المشروع للمخدرات في إطار 

االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة المصادق علیها من قبل الجمهوریة التونسیة. 

الفصل 2: 

ُیقصد بالمصطلحات التالیة على معنى هذا القانون: 

1- المخدرات: 

جمیع المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبیعیة أو مرّكبة أو تولیفّیة، أیا 

كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من مراحل نموها أو تركیبها الكیمیائي. 

2- االستعمال غیر المشروع: 

جمیع األفعال التي وقع تجریمها في نطاق هذا القانون. 

3- اإلنتاج: 

فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو من مادتها األولیة. 

4- الزراعة:  



كل عمل من أعمال البذر بقصد اإلنبات أو من أعمال العنایة بالنبات منذ بدء نموه و حتى 

نضجه و جنیه و تشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها. 

5- التهریب: 

یعد تهریبا كل ما یعتبر كذلك وفق ما ینص علیه التشریع الدیواني الجاري به العمل أو كل جلب 

للمواد المخدرة إلى اإلقلیم التونسي أو إخراجها منه أو نقلها بطریقة العبور بصورة غیر مشروعة. 

6- الصنع:  

جمیع العملیات غیر اإلنتاج التي یتم الحصول بها على مواد مخدرة و تشمل التنقیة و االستخراج 

و التركیب و اإلدخال و تحویل المخدر إلى أي صورة أخرى منه و صنع مستحضرات غیر التي یتم 

تركیبها من قبل الصیدلیات بناء على وصفة طبیة. 

7- النقل: 

نقل المواد المخدرة من مكان إلى آخر داخل تراب الجمهوریة التونسیة. 

8- التسلیم المراقب:  

إجراء یسمح للشحنات غیر المشروعة من المخدرات بمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر، 

أو عبره، أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة أو تحت مراقبتها، بغیة كشف هویة األشخاص 

المتورطین في ارتكاب الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون.  

9- جماعة إجرامیة منظمة : 

جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر تكونت ألي مدة كانت و تعمل 

بطریقة متضافرة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة 

مباشرة أو غیر مباشرة على منافع مالیة أو مادیة. 

10- وفـــــاق :  

كّل تآمر تكّون ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص 

علیها بهذا القانون دون أن یلزم وجود تنظیم هیكلي أو توزیع محدد و رسمي لألدوار بینهم أو أن 

تستمر عضویتهم فیه. 

11- جریمة عبر وطنیة : 

تعد الجریمة عبر وطنیة في الصور التالیة: 
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إذا ارتكبت في اإلقلیم الوطني وبدولة أجنبیة أو أكثر،  

إذا ارتكبت داخل اإلقلیم الوطني وجرى اإلعداد أو التخطیط لها أو إدارتها أو اإلشراف علیها بدولة 

أجنبیة أو أكثر،  	

إذا ارتكبت في دولة أجنبیة وجرى اإلعداد أو التخطیط لها أو إدارتها أو اإلشراف علیها باإلقلیم 

الوطني،	

إذا ارتكبت في اإلقلیم الوطني من وفاق أو مجموعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في 

دولة أو أكثر، 	

إذا ارتكبت في اإلقلیم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبیة أو ارتكبت في دولة أجنبیة 

وكانت لها آثار هامة في اإلقلیم الوطني. 	

12- جریمة منظمة:   

جریمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامیة منظمة. 

13- استهالك مادة مخدرة أو مسكها لغایة االستهالك الشخصي مرة ثانیة: 

كل من وقع تتبعه من أجل استهالك مادة مخدرة أو مسكها لغایة االستهالك الشخصي وثبت أنه 

كان موضوع تتبع سابق من أجل نفس األفعال. 

14- تكرر استهالك مادة مخدرة أو مسكها لغایة االستهالك الشخصي:  

كل من وقع تتبعه من أجل استهالك مادة مخدرة أو مسكها لغایة االستهالك الشخصي وثبت أنه 

كان موضوع تتبع سابق من أجل نفس األفعال مرتین أو أكثر.  

الفصل 3: 

تحّجر زراعة النباتات الطبیعیة وتولیف المواد المخدرة المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون وكذلك 

استهالكها أو إنتاجها أو حصادها أو مسكها أو حیازتها أو ملكیتها أو شراؤها أو نقلها أو ترویجها أو 

إحالتها أو عرضها أو تسلیمها أو االتجار فیها أو توزیعها أو التوّسط فیها أو توریدها أو تصدیرها أو 

تصنیعها أو استخراجها أو تهریبها. 

كما تحّجر جمیع العملیات الزراعیة أو الصناعیة أو التجاریة المرتبطة بالمواد المخدرة إال في 

الحاالت المسموح بها قانونا بالنسبة لمیادین الطب والبیطرة والصیدلة والبحوث العلمیة دون سواها وفقا 

للنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل. 
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الفصل 4: 	

تنطبق أحكام المجلة الجزائیة ومجلة اإلجراءات الجزائیة ومجلة المرافعات والعقوبات العسكریة 

والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم و اإلجراءات المقررة لها على الجرائم المعنیة بهذا القانون 

بقدر ما ال تتعارض مع أحكامه. 

ویخضع األطفال إلى مجلة حمایة الطفل.  

الفصل 5:  

تسقط الدعوى العمومیة في الجنایات المنصوص علیها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما 

وذلك ابتداء من یوم وقوع الجریمة على شرط أن ال یقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقیق أو تتبع. 

و تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنایات المنصوص علیها بهذا القانون بمضي خمسة وعشرین 

سنة كاملة.	

الباب الثاني: 
التدابیر الوقائیة والعالجیة 

الفصل 6: 

یحدث مرصد وطني لإلحصاء واإلعالم والتوثیق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات یطلق 

علیه تسمیة "المرصد التونسي لمكافحة المخدرات واإلدمان" ویكون تحت إشراف رئاسة الحكومة. 

یتولى المرصد بالخصوص : 

القیام بتجمیع معطیات كافة الجهات المعنیة المتعلقة بالوقایة من المخدرات وعالج مستهلكیها -

ومكافحة استعمالها غیر المشروع و إحصائها وتحلیلها إلحداث قاعدة بیانات بهدف استغاللها 

في إنجاز المهام الموكولة له،	
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وضع إستراتیجیة وطنیة في مجال مكافحة االستعمال غیر المشروع للمخدرات والتوعیة -

والتحسیس من خطورة استهالكها ومتابعة تنفیذها و ذلك بالتنسیق مع منظمات المجتمع المدني 

و سائر المنظمات ذات الصلة،	

التعاون مع الهیاكل والمؤسسات الوطنیة والدولیة المعنیة بالوقایة من المخدرات وعالج -

مستهلكیها وزجر استعمالها غیر المشروع،	

التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات الصلة بمكافحة االستعمال غیر -

المشروع للمخدرات وتنسیق جهودها ومساعدتها على تنفیذ برامجها في هذا المجال، 	

المساهمة في تنشیط البحوث والدراسات و تنظیم الدورات التدریبیة واإلشراف على برامج التكوین -

ذات العالقة بالوقایة من المخدرات و اإلدمان ومكافحة استعمالها غیر المشروع في ضوء 

المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات بما یحقق تنفیذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة،	

إبداء الرأي في مشاریع النصوص الترتیبیة والقانونیة والمسائل ذات الصلة بالوقایة من -

المخدرات وزجر استعمالها غیر المشروع.	

یضبط  التنظیم اإلداري والمالي للمرصد و طرق سیره و مشموالته بمقتضى أمر حكومي. 

یعد المرصد التونسي لمكافحة المخدرات واإلدمان تقریرا سنویا عن نشاطه یتضمن وجوبا اقتراحاته 

لتطویر اآللیات الوطنیة لمكافحة االستعمال غیر المشروع للمخدرات یحیله على رئیس الجمهوریة 

ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة في أجل أقصاه السداسي األول للسنة الموالیة للسنة 

المعنیة بالتقریر و یتم نشره للعموم. 

كما یمكن للمرصد التونسي إصدار بالغات حول نشاطاته وبرامجه. 

الفصل 7 : 

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنیة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات تتولى 

بالخصوص : 

متابعة نشاط اللجان الجهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات ومراقبة أعمالها و مراجعة -

قراراتها، 

التنسیق مع المرصد التونسي لمكافحة المخدرات واإلدمان،	-

المساهمة في وضع النظم الوقائیة والعالجیة المتعلقة باستهالك المخدرات،.	-

المساهمة في وضع برنامج وطني للوقایة واإلحاطة بمستهلكي المخدرات.   -
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تعد اللجنة الوطنیة تقریرا سنویا حول نشاطها تحیله على المرصد التونسي لمكافحة المخدرات 

واإلدمان في أجل أقصاه الثالثیة األولى للسنة الموالیة للسنة المعنیة بالتقریر.  

الفصل 8: 

تحدث بكل والیة لجنة جهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات تضبط بالنسبة لكل مستهلك 

مادة مخدرة  النظام العالجي الطبي أو النفسي أو االجتماعي المناسب لحالته وتشرف على تنفیذه.	

تعد اللجان الجهویة تقریرا كل ثالثة أشهر حول نشاطها تحیله على اللجنة الوطنیة للتعهد واإلحاطة 

بمستهلكي المخدرات في أجل أقصاه الثالثي الموالي. 

الفصل 9: 

تضبط تركیبة اللجنة الوطنیة واللجان الجهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات و مشموالتها 

وطرق سیرها بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 10 : 

تضبط شروط الترخیص للمؤسسات الصحیة الوقائیة أو العالجیة، العمومیة أو الخاصة المشار 

إلیها بهذا القانون و التي یمكنها التعهد بعالج مستهلكي المخدرات بمقتضى أمر حكومي.  

و تضبط قائمة في المؤسسات الصحیة العمومیة والخاصة المرخص لها بقرار من الوزیر المكلف 

بالصحة. 

الفصل 11 : 

یتم التكفل بمصاریف العالج و التداوي من استهالك المخدرات أو اإلدمان علیها بالنسبة 

لألشخاص الذین تتوفر فیهم صفة المضمون االجتماعي وذلك في حدود الخدمات الصحیة المسداة 

حسب النصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل في مجالي التأمین على المرض والتغطیة 

الصحیة.  

و یتم ضبط صیغ التكفل بمصاریف العالج والتداوي من المخدرات بالنسبة لألشخاص الذین ال 

تتوفر فیهم صفة المضمون االجتماعي بمقتضى قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة و الوزیر 

المكلف بالشؤون االجتماعیة . 

وتتحمل الدولة مصاریف التشخیص والعالج بالنسبة للموقوفین و المودعین بالسجن في قضایا 

استهالك المواد المخدرة. 

الفصل 12:  
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یمكن لكل شخص یستهلك المخدرات، وذلك قبل اكتشاف األفعال المنسوبة إلیه ، أن یتقدم إلى 

مؤسسة صحیة وقائیة أو عالجیة، عمومیة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزیر المكلف بالصحة 

سواء من تلقاء نفسه أو عن طریق قرینه أو أحد أصوله أو فروعه أو طبیبه، قصد إتباع نظام عالجي 

طبي أو نفسي أو اجتماعي مالئم لحالته الصحیة. 

 وعلى المؤسسة المتعهدة بعالج مستهلك المخدرات أن تحیل المعطیات الوبائیة المتوفرة لدیها إلى 

اللجنة الجهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات الراجعة لها بالنظر دون كشف هویات األشخاص 

المنتفعین بالعالج.  

الفصل 13 : 

یمكن لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق أو للمحكمة إخضاع مستهلك المخدرات بعد موافقته، 
لنظام عالجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبیة بمؤسسة صحیة، وذلك بعد 

عرضه على اللجنة الجهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات التي تبدي رأیا معلال یتضمن 

ضرورة العالج والمدة المستوجبة لذلك.  

و في صورة موافقة اللجنة الجهویة على  إخضاع المعني باألمر للعالج أو لمراقبة طبیة، یتولى 

وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو المحكمة حسب الحاالت، اإلذن للمؤسسة الصحیة أو للطبیب 
المسؤول عن العالج بتنفیذ النظام العالجي المصادق علیه من قبل اللجنة و إحالة تقریر في كل 

الحاالت على الجهة القضائیة المختصة عند إتمام تنفیذ ذلك النظام أو في صورة امتناع المعني 

باألمر عن تنفیذ النظام العالجي أو انقطاعه عنه.   

الفصل 14 : 

یمكن لقاضي األطفال أو لمحكمة األطفال أن یكتفي بإخضاع الطفل للعالج الطبي أو للعالج 

الطبي النفساني أو النفسي أو للرعایة االجتماعیة وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهویة للتعهد 

واإلحاطة بمستهلكي المخدرات التي تحرر تقریرا یتضمن تحدید حالة المستهلك والمدة المستوجبة 

للعالج دون أن یمنع ذلك من إخضاعه ألي من التدابیر المنصوص علیها بمجلة حمایة الطفل. 

الفصل 15:  

یمكن للطبیب المسؤول على النظام العالجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة وصف أدویة 

تستعمل كبدیل خالل مدة العالج وذلك بعد الحصول على ترخیص من اللجنة الوطنیة للتعهد 

واإلحاطة بمستهلكي المخدرات بناء على رأي اللجنة الجهویة. 
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تضبط قائمة األدویة المخدرة التي یتم وصفها كبدیل خالل مدة العالج وكذلك شروط وطرق 

استعمالها بقرار من الوزیر المكلف بالصحة. 

الفصل 16: 

یتم تنفیذ العالج أو المراقبة الطبیة المشار إلیهما بالفصل 13 من هذا القانون تحت اإلشراف 

والرقابة الفنیة للجنة الجهویة للتعهد واإلحاطة بمستهلكي المخدرات التي تتولى إعالم اللجنة الوطنیة و 

الجهة القضائیة المختصة كتابیا بمآل أعمالها. 

الفصل 17 : 

یمكن لطالب العالج سواء من تلقاء نفسه أو عن طریق قرینه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو 

طبیبه أو نائبه طلب مراجعة الرأي الفني للجنة الجهویة أمام اللجنة الوطنیة في أجل أربعة أیام من 

تاریخ اإلعالم به بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا. 

تصدر اللجنة الوطنیة قرارها في أجل أربعة أیام من تاریخ تعهدها بطلب المراجعة وتعلم به اللجنة 

الجهویة والمعني باألمر بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا. 

الفصل 18 : 

تتمتع المعلومات المضمنة بالملفات الطبیة الخاصة بمستهلكي المواد المخدرة بمقتضیات الحمایة  

وفقا للتشریع الجاري به العمل في مجال حمایة المعطیات الشخصیة. 

الفصل 19:  

ال تثار الدعوى العمومیة ضد من طلب من تلقاء نفسه أو عن طریق قرینه أو أحد أصوله أو 

فروعه أو أطبائه الخضوع إلى نظام عالجي طبي أو نفسي أو اجتماعي مالئم لحالته الصحیة. 

وٕاذا انقطع المعني باألمر عن مواصلة النظام العالجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحیة دون 

موافقة أطبائه المباشرین، تثار ضده الدعوى العمومیة. 

و في هذه الحالة ال تكون المؤسسة الصحیة أو الطبیب المسؤول عن تنفیذ النظام العالجي ملزما 

بواجب اإلعالم عن امتناع المستهلك للمخدرات عن تنفیذ النظام العالجي أو انقطاعه عنه أو مغادرة 

المؤسسة الصحیة . 
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الفصل 20:  

توقف التتبعات أو المحاكمة في جریمة استهالك مادة مخدرة في الحالة المنصوص علیها بالفصل 

13 من هذا القانون عند إتمام النظام العالجي المصادق علیه من قبل اللجنة الجهویة بشرط عدم 

انتفاع المظنون فیه سابقا بإیقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس الجریمة. 

وتعلق إجراءات التتبع أو المحاكمة أثناء مدة العالج وتستأنف عند امتناع المظنون فیه عن تنفیذ 

النظام العالجي أو انقطاعه عنه.  

و یتحتم على الطبیب المسؤول على النظام العالجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة أو 

المؤسسة الصحیة أو اللجنة الجهویة إعالم وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو المحكمة المتعهدة 

حسب الحاالت فورا بكل حالة انقطاع عن العالج مع إحالة الملف الصحي للمعني باألمر. 

الفصل 21:  

إذا تعمد الطبیب المسؤول على النظام العالجي عدم إعالم اللجنة الجهویة و الجهة القضائیة 

المختصة بامتناع المنتفع بالعالج في الحالة المنصوص علیها بالفصل 20 من هذا القانون عن تنفیذ 

النظام العالجي أو انقطاعه عنه، یؤاخذ تأدیبیا وفقا للتشریع الجاري به العمل . 

و إذا تعمدت المؤسسة الصحیة عدم القیام بواجب اإلعالم المنصوص علیه بالفقرة األولى یسحب 

الترخیص المنصوص علیه بالفصل 10 من هذا القانون من المؤسسة المذكورة. 

الفصل 22:  

یمكن للمنتفع بالعالج أن یطلب تنفیذ النظام العالجي بمؤسسة صحیة مرخص لها من اختیاره 

وتراعي اللجنة الجهویة عند البت في ذلك الطلب الظروف االجتماعیة و العائلیة للمعني باألمر. 

الباب الثالث:  
في الجرائم والعقوبات 

القسم األول 

في من یعاقب 

 الفصل 23 : 
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یعاقب بخطیة من ألف دینار إلى ألفي دینار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغایة 

االستهالك الشخصي ولم یوافق على الخضوع لنظام عالجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه 

تحت المراقبة الطبیة بمؤسسة صحیة على النحو المقرر بالفصل 13 من هذا القانون أو امتنع عن 

تنفیذهما أو انقطع عنهما بشرط عدم انتفاعه سابقا بإیقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس 

األفعال. 

و یعاقب بخطیة من ألفي دینار إلى خمسة آالف دینار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها 

لغایة االستهالك الشخصي مرة ثانیة في غیر الحاالت المسموح بها قانونا. 

الفصل 24:  

یعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطیة من ألفي دینار إلى خمسة آالف دینار كل 

من كرر استهالك مادة مخدرة أو مسكها لغایة االستهالك الشخصي. 

ویمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في صورة الفقرة السابقة بعقوبة العمل 

لفائدة المصلحة العامة طبق الفصل 15 مكرر وما یلیه من المجلة الجزائیة. 

الفصل 25 : 

یعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطیة قدرها ألف دینار كل من تردد على مكان أعد و هیئ 

لتعاطي المخدرات و یجرى فیه تعاطیها مع علمه بذلك. 

ویستثنى من ذلك قرین وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هیأ ذلك المكان وكل من یقیم معه عادة. 

الفصل 26 : 

یعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد  وبخطیة من ألفي دینار  إلى خمسة آالف دینار كل 

من یرفض الخضوع لعملیة أخذ عّینات بیولوجیة الستكشاف مواد مخدرة.  

الفصل 27:  

یعاقب بالسجن من عامین إلى ستة أعوام كل من یسلم أو یعرض على الغیر مخدرات دون مقابل 

بهدف االستعمال الشخصي في غیر الحاالت المسموح بها قانونا. 

ویستوجب نفس العقوبات كل من یضع مواد مخدرة في مواد غذائیة أو في مشروبات أو في أي 

مواد أخرى یقع تسلیمها لالستهالك. 

وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجریمة المنصوص علیها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك. 
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الفصل 28 : 

یعاقب كل مالك ألرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم یتول من تلقاء نفسه إعدام جمیع 

النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغیر أو نبتت بصورة طبیعیة بعد علمه أنها مخدرة  بالسجن 

من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة مالیة تحتسب بمقدار مائة دینار عن كل نبتة. 

ویضبط عدد النباتات بواسطة قیس المساحة حسب طرق القیس العادیة مع اعتبار كل صنتیار 

بمثابة عشر نباتات. 

وتضاعف الخطیة إذا كانت النباتات المذكورة بأماكن مسیجة أو مغطاة.  

الفصل 29 : 

یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من عشرین ألف دینار إلى خمسین ألف 

دینار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو اإلنتاج أو المسك أو الحیازة أو الملكیة أو العرض أو 

النقل أو التوسط أو الشراء أو اإلحالة أو التسلیم أو التوزیع أو االستخراج أو التصنیع أو التولیف أو 

الترویج بأي وسیلة كانت لمخدرات بنیة االتجار فیها في غیر الحاالت المسموح بها قانونا.  

الفصل 30 : 

یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من عشرین ألف دینار إلى خمسین ألف 

دینار كل من تعمد تسلیم وصفة طبیة تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبدیل لمادة مخدرة بنیة 

االتجار فیها أو الحصول على منافع أو فوائد ال وجه لها. 

الفصل 31 : 

یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من عشرین ألف دینار إلى خمسین ألف 

دینار كل من خصص أو استعمل أو هیأ مكانا الستغالله في خزن أو إخفاء أو تصنیع أو ترویج أو 

تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل في غیر الحاالت المسموح بها قانونا. 

الفصل 32 : 

یعاقب بالسجن من عشرین عاما إلى السجن بقیة العمر وبخطیة من مائة ألف دینار إلى خمسمائة 

ألف دینار كل من هّرب أو وّرد أو صّدر مادة مخدرة بنیة االتجار فیها أو ترویجها بأي وسیلة كانت 

في غیر الحاالت المسموح بها قانونا. 

الفصل 33 : 
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یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عاما وبخطیة من خمسین ألف دینار إلى مائة ألف 

دینار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهوریة  أو خارجه،  إلى 

جماعة إجرامیة منظمة أو وفاق أو كان یعمل لحسابها أو یتعاون معها و لو دون مقابل الرتكاب أي 

من الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون. 

وتكون العقوبة بالسجن من عشرین عاما إلى بقیة العمر وبخطیة من مائة ألف دینار إلى ملیون 

دینار لمكوني و مدیري الجماعات اإلجرامیة المنظمة. 

الفصل 34 : 

یعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى عشرة آالف 

دینار كل من منع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون أو ضللها أو 

حال دون إلقاء القبض على  مرتكبیها أو سّهل فرارهم أو أخفاهم. 

ویستثنى من العقاب القرین واألصول والفروع واألخوة. 

الفصل 35:  

یعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام  كل من تعمد استبدال العینة البیولوجیة 

الستكشاف مواد مخدرة المأخوذة من ذي الشبهة أو أخذها من شخص آخر أو تعمد إتالفها أو غّیر 

نتیجة التحلیل البیولوجي أو افتعل نتیجة تحلیل غیر حقیقیة أو أتلفها ولو كان ذلك دون مقابل.  

ویكون العقاب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما إذا تحصل مرتكب ذلك على مقابل 

أو كان مكلفا بحكم وظیفته بإجرائها أو حفظها أو كان مؤتمنا علیها. 

الفصل 36: 

یعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطیة قدرها ثالثة آالف دینار كل من یعتدي على الموظفین 

المكلفین بتطبیق هذا القانون إذا كان العنف من النوع المقرر بالفقرة األولى من الفصل 218 من 

المجلة الجزائیة. 

ویعاقب بنفس العقاب إذا تسلط االعتداء بالعنف أو التهدید به على أقارب الموظفین المذكورین. 
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ویرفع العقاب بالسجن إلى عشرة أعوام وبالخطیة إلى عشرین ألف دینار إذا حصل جراء االعتداء 

بالعنف الشدید سقوط بدني یفوق العشرین بالمائة أو تشویه بالوجه أو قطع عضو من البدن أو جزء 

منه أو انعدام النفع به. 

ویكون العقاب بالسجن بقیة العمر إذا نتج عن االعتداء بالعنف الموت أو إذا كان المعتدي ینتمي 

إلى جماعة إجرامیة منظمة وحامال لسالح ظاهر أو خفي. 

وال یمنع ذلك من تطبیق العقوبات األكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك. 

الفصل 37 :   

یعاقب بنصف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص علیها بهذا القانون كل من یحرض علنا بأي 

وسیلة كانت على ارتكابها. 

وٕاذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقیة العمر یعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرین عاما. 

الفصل 38 : 

یمكن للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص األحكام الصادرة تطبیقا لهذا القانون وتعلیقه باألماكن العامة 

ومنها التي اكتشفت بها المواد المخدرة باستثناء األحكام الصادرة في جنح استهالك مادة مخدرة أو 

مسكها لغایة االستهالك الشخصي. 

 وتحمل مصاریف النشر على المحكوم علیه. 

الفصل 39 : 

یمكن للمحكمة المختصة أن تقضي إلى جانب العقوبات األصلیة بالعقوبات التكمیلیة المنصوص 

علیها بالفصل 5 من المجلة الجزائیة وذلك لمدة تتراوح بین خمسة أعوام وعشرة أعوام. 

كما یمكن للمحكمة أن تقضي، في جنح استهالك مادة مخدرة، بسحب رخصة السیاقة أو تعلیق 

الحصول علیها لمدة تصل إلى ثالثة أعوام من تاریخ صیرورة الحكم باتا. 

ویوجه كاتب المحكمة إعالما إلى اإلدارة المعنیة بالنقل البري لتنفیذ مقتضیات الحكم القاضي 

بسحب رخصة السیاقة أو تعلیق الحصول علیها وعلى اإلدارة المذكورة موافاة اللجنة الجهویة بما یفید 

التنفیذ. 

الفصل 40 : 
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على المحكمة أن تقضي بمصادرة  الوسائل المستعملة الرتكاب الجرائم المنصوص علیها بهذا 

القانون أو لتسهیل ارتكابها  واألموال المتأتیة بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة من نفس الجرائم، 

ولو انتقلت إلى أي ذمة مالیة أخرى، سواء بقیت تلك األموال على حالها أو تّم تحویلها إلى مكاسب 

أخرى. 

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي یحكم بخطیة ال تقّل في كل الحاالت عن قیمة األموال 

التي تعلقت بها الجریمة لتقوم مقام المصادرة. 

وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جمیع المكاسب المنقولة أو العقاریة واألرصدة المالیة للمحكوم علیه 

أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم 

المنصوص علیها بهذا القانون. 

ال یمكن في كل الحاالت أن تنال األحكام القاضیة بمصادرة األموال تطبیقا لهذا القانون من 

الحقوق التي اكتسبها الغیر عن حسن نّیة. 

الفصل 41 : 

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد األجنبي المحكوم علیه من أجل إحدى الجرائم المنصوص 

علیها بهذا القانون بعد قضائه للعقاب. 

ویحجر على األجنبي المحكوم علیه بالطرد دخول البالد التونسیة مدة عشرة سنوات إن كان العقاب 

من أجل جنحة ومدى الحیاة إن كان العقاب من أجل جنایة. 

ویعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من ألف إلى خمسة آالف دینار كل من خالف 

أحكام الفقرة المتقدمة. 

والمحاولة موجبة للعقاب. 

الفصل 42 : 

یقع تتبع الذات المعنویة إذا تبین أن ارتكاب الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون یمثل الغرض 

الحقیقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخیل أو إذا تبین أنها توفر 

الدعم بأي شكل من األشكال ألشخاص أو جماعات إجرامیة منظمة أو وفاق أو أنشطة لها عالقة 

بهذه الجرائم. 
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تعاقب الذات المعنویة بخطیة تساوي قیمة األموال المتحصل علیها من الجرائم المنصوص علیها 

بهذا القانون وفي جمیع األحوال ال یقل مقدار الخطیة عن خمس مرات قیمتها المستوجبة لألشخاص 

الطبیعیین. 

كما یمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنویة من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة 

أعوام أو أن تقضي بحلها. 

وال یمنع تتبع الذات المعنویة من توقیع العقوبات المنصوص علیها بهذا القانون على ممثلیها أو 

مسیریها أو الشركاء فیها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤولیتهم الشخصیة عن هذه األفعال. 

القسم الثاني 

في اإلعفاء من العقوبات والتخفیف منها 

الفصل 43 : 

ُیعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمین لجماعة إجرامیة منظمة أو وفاق یهدف إلى 

ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون، بإبالغ الّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات 

مّكنت من اكتشاف الجریمة أو تفادي تنفیذها أو التعرف على مرتكبي الجریمة. 

و یتحتم على المحكمة إخضاعه للمراقبة اإلداریة أو منعه من اإلقامة بأماكن معینة لمدة ال تقل 

عن عامین و ال تفوق خمسة أعوام، إال إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها 

القانوني. 

الفصل 44: 

یعاقب المنتمي لجماعة إجرامیة منظمة أو وفاق یهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص 

علیها بهذا القانون بنصف العقوبة المقّررة أصالة للجریمة محل التتبع إذا مّكنت اإلرشادات أو 

المعلومات التي تولوا إبالغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث األولي أو التتبعات أو التحقیق 

من وضع حّد لها ، أو من الكشف عن جمیع فاعلیها أو بعضهم أو من إلقاء القبض علیهم.  

و یكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرین عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجریمة السجن 

بقیة العمر.  

القسم الثالث 

في ظروف تشدید العقوبات  
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الفصل 45 : 

ال تطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائیة على الجرائم الواردة بالفصول 27 و28 و29 و30 

و 31 و 32 و 33 و34 و 35 و59 من هذا القانون. 

الفصل 46 : 

ال تحول العقوبات المقررة بهذا القانون دون تطبیق العقوبات األشد الواردة بالمجلة الجزائیة وبغیرها 

من النصوص الخاصة الجاري بها العمل. 

الفصل 47 :  

یحكم بأقصى العقاب المستوجب إلحدى الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون في الحاالت التالیة:  

إذا ارتكبت ضد طفل أو بواسطته أو بتحریض من أصوله أو ممن له سلطة علیه داخل مؤسسة -

تعلیمیة أو تربویة أو ریاضیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو إصالحیة.	

إذا حصلت بإحدى األماكن التي یرتادها العموم وهي المساجد والنزل والمقاهي والحانات -

والمطاعم والحدائق العامة والمباني اإلداریة و أماكن العمل والمؤسسات الصحیة والتربویة 

والتعلیمیة والریاضیة والثقافیة و المطارات والموانئ البحریة والمالعب الریاضیة والسجون 

ومحطات النقل البري.	

إذا ارتكبها أو شارك فیها أحد األشخاص الذین عهد إلیهم معاینة و مكافحة الجرائم المنصوص -

علیها بهذا القانون والبحث فیها.	

إذا ارتكبت من قبل أحد األشخاص المسؤولین عن إدارة أو حراسة األماكن التي تحفظ أو تحجز -

بها المواد المخدرة.	

إذا ارتكبت من جماعة إجرامیة منظمة أو عبر الحدود الوطنیة.	-

الباب الرابع  
في بعض اإلجراءات الخاصة 

القسم األول  

في البحث عن المواد المخدرة واستكشافها 

الفصل 48 : 
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یتم أخذ العینات البیولوجیة بعد الحصول على إذن قضائي بالمؤسسات العمومیة للصحة 

وبالمستشفیات الجهویة من طرف طبیب مؤهل یعمل بالقطاع العمومي  وٕان لم یوجد فمن عون صحي 

مؤهل یعمل تحت مسؤولیة ذلك الطبیب. 

كما یتم أخذ العینات بحضور عون من الضابطة العدلیة المكلفة بالبحث .  

ویمضي الطبیب المشرف على أخذ العینة أو العون الصحي الذي باشر أخذ العینة و عون 

الضابطة العدلیة و المعني باألمر على محضر أخذ العینة البیولوجیة الذي یتضمن الرقم السري 

للحاویة المخصصة لحفظ العّینة و یوجه إلى السلطة القضائیة المختصة من قبل أعوان الضابطة 

العدلیة في أول یوم عمل موال لعملیة أخذ العینة. 

یتم القیام بالتحالیل البیولوجیة الستكشاف المواد المخدرة بطلب من السلط القضائیة من قبل طبیب 

أو صیدلي بیولوجي وذلك بالمخابر التي یتم تحدیدها بمقتضى قرار من الوزیر المكلف بالصحة. 

وتسلم نتائج التحالیل المشار إلیها مرفوقة بتقریر یحرر ویمضى من قبل الصیدلي أو الطبیب 

البیولوجي إلى الجهة القضائیة المختصة في أقرب اآلجال. 

یتعین على المخابر المكلفة بإجراء التحالیل البیولوجیة الستكشاف المواد المخدرة مسك دفتر خاص 

یتضمن كل المعطیات المتعلقة بالتحالیل التي تم القیام بها یوضع على ذمة النیابة العمومیة والجهات 

اإلداریة المؤهلة قانونا لالطالع علیه و مراقبته عند االقتضاء. 

وتضبط طرق أخذ العینات البیولوجیة و الطرق الفنیة للتحالیل البیولوجیة الستكشاف المواد المخدرة 

ومعاییر وطرق التخزین والتصرف في العینات البیولوجیة وشكل ومحتوى الدفتر الخاص بقرار من 

وزیر المكلف بالصحة.  

ویتم ضبط مصاریف أخذ العینات البیولوجیة وٕاجراء التحالیل البیولوجیة الستكشاف المواد المخدرة 

بمقتضى أمر حكومي. 

 الفصل 49:  

یمكن ألعوان الضابطة العدلیة المكلفین بمعاینة جرائم المخدرات والبحث فیها الدخول في كل وقت 

إلى المحالت واألماكن المفتوحة للعموم بغایة المعاینة والبحث والتفتیش عن األشیاء والمعطیات 

الصالحة لكشف الحقیقة في الجرائم الواردة بهذا القانون.  

غیر أنه بالنسبة لمحالت السكنى یشترط الحصول على ترخیص كتابي مسبق من وكیل الجمهوریة 

المختص ترابیا ما لم یكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقیق. 
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الفصل 50: 

تحجز جمیع المواد المخدرة وتحرر فیها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عینة منها على مخابر 

التحالیل المختصة التابعة للمؤسسات العمومیة دون سواها لمعرفة محتواها  وعناصر تركیبتها. 

كما تحجز جمیع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة وكذلك المعدات واآلالت ووسائل النقل التي 

استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون. 

الفصل 51 : 

یحرر في شأن جمیع المخدرات الواقع حجزها محضر لضبط وزنها وبیان نوعها وتؤخذ منها كمیة 

كافیة لوضعها على ذمة الجهة القضائیة المتعهدة وتحال بإذن منها باقي ما هو صالح من المواد 

المحجوزة  على المؤسسات العمومیة المختصة لالستعمال في میدان الطب والبیطرة والصیدلة.  

الفصل 52 : 

تقضي المحكمة  باستصفاء المخدرات المحجوزة  لفائدة الدولة أو إعدام ما هو غیر صالح منها. 

ینفذ إعدام المخدرات على نفقة المحكوم علیه بحضور ممثل النیابة العمومیة وممثل عن الجهة 

التي تولت عملیة الحجز وكاتب المحكمة ویحرر محضر في الغرض. 

الفصل 53 : 

على قاضي التحقیق أن یتعقب األموال المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الجرائم 
المنصوص علیھا بھذا القانون ویحجزھا تمھیدا لمصادرتھا. 

الفصل 54 : 

یمكن للنیابة العمومیة أن تطلب من قاضي التحقیق أو المحكمة المتعهدة بالقضیة تجمید مكاسب 

المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها بالفصول 28 و 29 و30 و31 و 32 من هذا 

القانون وال یرفع هذا التجمید إال بعد البت في القضیة من المحكمة.	

القسم الثاني  

في طرق التحري الخاصة  

الفصل 55 :  
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في الحاالت التي تقتضیها ضرورة البحث یمكن اللجوء إلى اعتراض اتصاالت ذوي الشبهة 

بمقتضى قرار كتابي معلل من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق. 

یشمل اعتراض االتصاالت الحصول على بیانات حركة االتصاالت والتنصت أو االطالع على 

محتوى االتصاالت وكذلك نسخها أو تسجیلها باستعمال الوسائل الفنیة المناسبة واالستعانة في 

ذلك،عند االقتضاء، بالوكالة الفنیة لالتصاالت و مشغلي الشبكات العمومیة لالتصاالت و مشغلي 

شبكات النفاذ و مزودي خدمات االتصاالت كل حسب نوع الخدمة التي یسدیها . 

وتتمثل بیانات الحركة في المعطیات التي تسمح بتحدید نوع الخدمة و مصدر االتصال والوجهة 

المرسلة إلیها والشبكة التي یمر عبرها وساعته وتاریخه وحجمه و مدته. 

ویتضّمن قرار وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق جمیع العناصر التي من شأنها التعریف 

باالتصاالت موضوع طلب االعتراض واألفعال الموجبة له ومّدته. 

ة  ال یمكن أن تتجاوز مّدة االعتراض أربعة أشهر بدایة من تاریخ القرار یمكن التمدید فیها لمرّ

واحدة ولنفس المّدة بمقتضى قرار معلل. 

ویتعّین على الجهة المكلفة بتنفیذ االعتراض إعالم وكیل الجمهوریة أو  قاضي التحقیق بحسب 

األحوال بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا بالترتیبات التي تم اتخاذها إلنجازه وبالتاریخ الفعلي النطالق 

عملیة االعتراض. 

ویمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص علیه بهذا الفصل. 

الفصل 56 :  

یجب على الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض القیام بمأموریتها بالتنسیق مع وكیل الجمهوریة أو  

قاضي التحقیق بحسب األحوال وتحت رقابته وٕاحاطته بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا بسیر عملیة 

االعتراض بما یمّكنه من اتخاذ التدابیر الالزمة لحسن سیر البحث. 

تضمن جمیع المكاتبات والمراسالت والتقاریر المتعلقة بعملیة االعتراض بملف مستقل خاص یقع 

إضافته للملف األصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقیق. 	

الفصل 57 : 

تحّرر الجهة المكّلفة بإنجاز االعتراض، عند إتمام أعمالها، تقریرا یتضّمن وصفا للترتیبات 

المّتخذة والعملیات التي أنجزت ونتائجها ُیرفق وجوبا بالبیانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو 

تسجیلها وكذلك البیانات التي تمّكن من حفظها وقراءتها وفهمها والمفیدة لكشف الحقیقة. 
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القسم الرابع 

في آلیات الحمایة	

الفصل 69:  

تتخذ التدابیر الكفیلة بحمایة كل من أوكل لهم القانون مهمة معاینة الجرائم المنصوص علیها 

بهذا القانون وزجرها. 

وتشمل تدابیر الحمایة أیضا مساعدي القضاء والمخترق و المبلغ و الشهود والخبراء وكل من 

تكّفل، بأي وجه من األوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجرائم المنصوص علیها بهذا 

القانون. 

كما تنسحب التدابیر المشار إلیها، عند االقتضاء، على أفراد أسر األشخاص المشار إلیهم 

بالفقرتین المتقدمتین وكل من ُیخشى استهدافه من أقاربهم.

الفصل 70 : 

یمكن لقاضي التحقیق أو لرئیس المحكمة في حاالت الخطر الملّم وٕان اقتضت الضرورة ذلك 

إجراء أعمال البحث والتحقیق أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغیر مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابیر الالزمة 

لضمان حق المظنون فیه في الدفاع عن نفسه. 

َیان فائدة في سماعه باستعمال  ولهما أن یقّررا استنطاق المظنون فیه وتلقي تصریحات من َیرَ

وسائل االتصال السمعیة البصریة المالئمة دون ضرورة لحضور المعني باألمر شخصیا. 

وتتخذ حینئذ التدابیر الكفیلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سماعهم. 

للجهة القضائیة المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النیابة العمومیة أو بناء 

على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سریة. 

ویحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النیل من الحیاة 

الخاصة دون المساس بالضمانات األخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
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الفصل 71 : 

یمكن لألشخاص المشار إلیهم بالفقرة الثانیة من الفصل 69 من هذا القانون في صورة دعوتهم 

إلى اإلدالء بتصریحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلیة أو قاضي التحقیق أو غیره من الهیئات 

القضائیة أن یعّینوا محل مخابرتهم لدى وكیل الجمهوریة المختص ترابیا. 

ي مرّقم وممضى یقع فتحه لهذا  اتهم األصلیة بدفتر سرّ وُتضّمن في هذه الحالة هویاتهم ومقرّ

الغرض لدى وكیل الجمهوریة المختص ترابیا.

الفصل 72 : 

یمكن في حاالت الخطر الملم وٕان اقتضت الضرورة ذلك تضمین جمیع المعطیات التي من 

شأنها الكشف عن هویة الشهود وكل من تكفل بأي وجه من األوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر 

بالجریمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف األصلي. 

وتضّمن في هذه الحالة هویة األشخاص المشار إلیهم بالفقرة المتقدمة وغیرها من البیانات 

األخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكیل 

الجمهوریة بالمحكمة االبتدائیة المختصة ترابیا.
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الفصل 73: 

للمظنون فیه أو نائبه أن یطلب من قاضي التحقیق الكشف عن هویة األشخاص المشار إلیهم 

بالفقرة األولى من الفصل 72 من هذا القانون وذلك في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ اإلطالع 

على مضمون تصریحاتهم. 

ویمكن لقاضي التحقیق اإلذن برفع التدبیر المشار إلیه والكشف عن هویة المعني باألمر إذا تبّین 

له جّدیة الطلب ولم یكن هناك ما ُیخشى معه تعریض حیاته أو مكاسبه، أو حیاة أو مكاسب أفراد 

أسرته إلى خطر.  

یبت قاضي التحقیق في مطلب رفع التدبیر في أجل أقصاه أربعة أیام من تاریخ تقدیمه. 

ویعلم وكیل الجمهوریة المعني باألمر بقرار الكشف عن هویته ویتلقى جوابه.  

والقرار الصادر عن قاضي التحقیق برفع التدبیر أو رفضه یقبل الطعن باالستئناف لدى دائرة 

االتهام من طرف وكیل الجمهوریة إما تلقائیا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هویته أو من 

المظنون فیه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أیام من تاریخ اإلطالع 

بالنسبة لوكیل الجمهوریة ومن تاریخ اإلعالم بالنسبة لمن عداه.  

واستئناف وكیل الجمهوریة یحول دون تنفیذ القرار. 

وفي صورة االستئناف یوجه قاضي التحقیق فورا ملف القضیة إلى دائرة االتهام. 

ویجب على دائرة االتهام البّت في مطلب االستئناف في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ 

اتصالها بالملف. 

الفصل 74: 

ال یمكن أن تنال تدابیر الحمایة في كل الحاالت من حق المظنون فیه أو نائبه في االطالع على 

مضمون المحاضر وغیرها من أوراق الملف. 

الفصل 75 :  

یعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من خمسة آالف دینار إلى 

خمسین ألف دینار كل من عّرض حیاة األشخاص المعنیین بالحمایة أو مكاسبهم أو حیاة أو 

مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك باإلفصاح عمدا عن أّي معطیات من شأنها الكشف عنهم. 
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الفصل 76: 

یجوز للوكیل العام لدى محكمة االستئناف بتونس بناء على طلب كتابي من وزیر الداخلیة اإلذن 

باستعمال إجراء التسلیم المراقب وذلك بالسماح لكمیة من المواد المخدرة أو مواد حلت محلها جزئیا 

بالدخول أو المرور عبر التراب التونسي أو الخروج منه بالتنسیق مع سلط الدول المعنیة للكشف عن 

األشخاص المتورطین في ارتكاب جرائم المخدرات الواردة بهذا القانون والقبض علیهم. 

 ویتخذ إجراء التسلیم المراقب في كل حالة على حده. ویكون اإلذن باستعمال إجراء التسلیم 

المراقب كتابیا. 

ویتم إعالم الوكیل العام بإجراءات ومآل التسلیم المراقب من قبل وزیر الداخلیة. 

یتم االتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنیة على المصاریف المالیة الالزمة لتنفیذ إجراءات 

التسلیم المراقب.   

الفصـل 77 :  

ال یمكن اعتبار الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون بأي حال من األحوال، جرائم سیاسیة أو 

جرائم مالیة غیر موجبة للتسلیم. 

و ال یمنح التسلیم إذا توفرت أسباب حقیقیة تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص موضوع طلب 

التسلیم سیكون عرضة لخطر التعذیب أو أن طلب التسلیم یرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب 

عنصره أو لونه أو أصله أو دینه أو جنسه أو جنسیته أو آرائه السیاسیة.  

الفصـل 78 :  

إذا تقرر عدم تسلیم شخص موضوع  تتبع أو محاكمة ألجل جریمة من الجرائم المنصوص علیها 

بهذا القانون یقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسیة  إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت 

الجریمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسیة الجاني أو كونه عدیم الجنسیة. 
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