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  المتعلق بإحداث 2000 جويلية 31 مؤرخ في 2000 لسنة 77قانون عدد 

 1مؤّسسة قاضي تنفيذ العقوبات
 

  باسم الشعب، 

  بعد موافقة مجلس النواب، 

   :نصهيصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي 

 خامسا إلى 342 رابعا و342 ثالثا و342 مكرر و342 تضاف الفصول  - الفصل األول

  : راءات الجزائية على النحو التاليمجلة االج

 يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة           -مكرر 342الفصل  

  .للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنّية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط            

  . من هذه المجلة355 و354 و353المنصوص عليها بالفصول 

 يزور قاضي تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين علـى األقـل             - ثالثا   342الفصل  

  .لإلطالع على أوضاع المساجين

وعلى قاضي تنفيذ العقوبات إعالم قاضي األسرة بأوضاع أطفال السـجينات المـرافقين            

  .لهن

اغبين في ذلك أو مـن يرغـب فـي          ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات مقابلة المساجين الر      

  .سماعهم بمكتب خاص وله أن يطلع على الدفتر الخاص بالتأديب

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض األعمال التي تقتضـيها              

  .الرعاية االجتماعية للسجين

ـ               ة ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح المحكوم عليهم ترخيص الخـروج مـن المؤسس

  .السجنية

وله أن يمنح هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد األصول أو الفروع عنـد المـرض                

   :ذكرهمالشديد أو لحضور موكب جنازة أحد األقارب اآلتي 

  .الزوج أو أحد األصول أو الفروع -
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   إلرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات 
  2000 جويلية 27ته المنعقدة بتاريخ األعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلس
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 .اإلخوة أو األعمال أو األخوال أو األصهار من الدرجة األولى -

 .الولي الشرعي -

  .تنفيذ التراخيص وفق التراتيب المعمول بها

  . وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية

 يعلم طبيب السجن قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحاالت الخطرة - رابعا 342الفصل 

  .جتماعيالتي يعاينها وتحيل إليه إدارة السجن تقريرا سنويا في نشاطها اال

يحّرر قاضي تنفيذ العقوبات تقريرا سنويا يتضمن مالحظاته واستنتاجاته ومقترحاته 

  .يحيله على وزير العدل

 يقوم بوظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة االبتدائية قاض - خامسا 342الفصل 

ة المحكمة من الرتبة الثانية ويعّوض في صورة غيابه أو تعذّر مباشرته لوظائفه بأحد قضا

  .يعّينه رئيسا

 يعّوض عنوان الباب األول من الكتاب الخامس من مجلة االجراءات - 2الفصل 

  ".في تنفيذ األحكام الجزائية وقاضي تنفيذ العقوبات: "الجزائية بما يلي 

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

  

2000جويلية  31تونس في   
 
 
                              زين العابدين بن علي 


