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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 4102سبتمبر  01مؤرخ في  4102لسنة  42عدد نشور م

 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها الموضوع:

  المراجع:

  منه. 841من الفصل  9وخاصة الفقرة عدد الدستور 

  المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 3185ديسمبر  34المؤرخ في  3185لسنة  35األساسي عدد القانون 

من الدستور في الفقرة عدد  841فإنه في إطار االلتزام باألحكام الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة االنتقالية عمال بأحكام الفصل  بعد،و

لى التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها والمدة الزمنية المحددة في نه المشار إليها أعاله والتي تنص عم 9

 تشريع المتعلق بها.ال

قة لحقييئة اهلات الحية صد، عالمشار إليها أعاله 3185ديسمبر  34المؤرخ في  3185لسنة  35عدد خول القانون األساسي وحيث 

ير حاجل التن كظر عالن قطعبص والخا وميالعمف رشيلى األإاذ نفمن ال يئةن الهمكيتلى نص عأن ب هامهاجاز مان أجلمن ة لكراماو

جال ا المهذ فيختخا باجوز مجي واله عيق ملتحقو اأه ادتشهاع ي سمفدة ائى فتر خصل شك اءدعاستوعمل به الري الجاع ريالتشدة بارالو

ا اهرت يالت لياتواآل ئلوساع الميبج ذلكوية لقانتة االدالللعسي سااأل قانوناللة بشموالم اكاتنتهاالكل في  حقيقك التكذلئة يهولل. ةانالحصب

 .لكير ذوغ نيةدامي تينامعااء جرإو أة بيتاات كيحضوتب لطك ريةضرو

 شآتنوالمسات ؤسلماو يةالمحلعات الجماوجان واللمية العمويئات الهولة الدو صالحتلف ممخعلى ر كوذالم اسياألسانون الق فرضيما ك

 والا هامهم بمقيالى الع يئةلهاعد اتس نأنها شأي من الت طياتمعوال وماتعلالمئة بيلهئيس ارد من ومييالعمين ظفالمو ميعوج ةوميالعم

ا ديهل وجدي تالتهة الج أوخص الشة صف أوعة طبينت ما كاك مهلوذني المهر ى السلظ عفاالحب جبوا يئةاله تطلباة جهمواز وجي

 .يئةللهئه شاإفجل أ من سراراأل ههذ على نونؤتمالم خذؤاي وال ئقثاوالومات علوالم

هم ترباشء مناثأ قهملحد تق لتياءات داالعتأو اات ديدالته ن كلمهم معن مليالعاوة يئالهء اضعألة مايالح كورلمذاسي اسن األوقانالمن وض

 .المجذا الهي ن فييمومالع نيظفموة الثاببمم برهعتاو هامهء منتهاا بعدأو عها نوا كان هممتها سبمناب وأيئة لهبا مهملمها

 .ني كاأن م تهاقرارالى ع رثيأالتأو  يئةلهل اماأع فيخل التدمنع  على كورذالم اسياألس نونالقا نصا كم

ن دعووم وميةلعماآت شالمنسات ولمؤسل مينالعا يرينلمدوان عاميلين اديرالمء ؤساوالر لدولةاب اوكت ءراوزدة الاسوالت سيدان الإفا لذ

 همينتمكومة لكراة وايقالحق ئةيهوان أعو اءضأعة ممه جازانر يسيلتمة لالزابير داالت اذاتخوه أعال ليهإر شاالمون نقاالات ضيمقتب زاملتلال

ى علص روالحر نظبالليهم إة جعالرا اكلالهيوالح لمصعلى ا شورالمن ذاه عميموت وجهن أحسلى عهم هامبمام للقيية رورالضئل سان الوم

 .قةائية فعناه ئيالوإ رشوالمن هذاات ضيقتممل بالع

 


