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مرسوم عدد  43لسنة  2011مؤرخ فً  25ماي ٌ 2011تعلق بتنقٌح وإتمام مجلة حماٌة التراث األثري والتارٌخً والفنون التقلٌدٌة.
إن رئٌس الجمهورٌة المؤقت،
باقتراح من وزٌر الثقافة،
بعد االطالع على مجلة حماٌة التراث األثري والتارٌخً والفنون التقلٌدٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد  35لسنة  1994المؤرخ فً
 24فٌفري ،1994
وعلى المرسوم عدد  14لسنة  2011المؤرخ فً  23مارس  2011المتعلق بالتنظٌم المؤقت للسلط العمومٌة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
ٌصدر المرسوم اآلتً نصه:
الفصل األول ـ تلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل  5والفصل  57والفقرة الثانٌة من الفصل  80والفصل  81والفصل  82والفقرة
األولى من الفصل  83من مجلة حماٌة التراث األثري والتارٌخً والفنون التقلٌدٌة ،وتعوّ ض باألحكام التالٌة:
الفصل ( 5فقرة أولى جدٌدة) ٌ :قصد بالمنقوالت على معنى هذه المجلة ،الممتلكات الثقافٌة المنقولة التً ثبتت قٌمتها الوطنٌة أو
العالمٌة من حٌث طابعها التارٌخً أو العلمً أو الجمالً أو الفنً أو التقلٌدي.
الفصل ( 57جدٌد) ٌ :منع تصدٌر المنقوالت المنصوص علٌها بالفصل  5من هذه المجلة محمٌة كانت أو غٌر محمٌة .وٌخضع
التصدٌر الوقتً لهذه المنقوالت لترخٌص من الوزٌر المكلف بالتراث.
بقطع النظر عن التتبعات العدلٌةٌ ،حجز كل منقول مما تم بٌانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطنً دون
ترخٌص من الوزٌر المكلف بالتراث وٌصادر لفائدة الدولة.
الفصل ( 80فقرة ثانٌة جدٌدة)  :كما ٌعاقب بخطٌة قدرها ثالثة آالف دٌنار من لم ٌقم بإعالم الوزارة المكلفة بالتراث بالتفوٌت فً
العقار المرتب أو المحمً أو المنقوالت المحمٌة.
الفصل ( 81جدٌد) ٌ :عاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطٌة قدرها عشرة آالف دٌنار كل من ٌمنع أو ٌعرقل أعمال المصالح
المختصة المنصوص علٌها بالفصول  12و 21و 33و 36و 86من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
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وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل ( 82جدٌد) ٌ :عاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطٌة قدرها خمسة آالف دٌنار كل من ٌدلس أو ٌقلد ألغراض تجارٌة
المنقوالت المحمٌة دون الحصول على ترخٌص مسبق من الوزٌر المكلف بالتراث.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل ( 83فقرة أولى جدٌدة) ٌ :عاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطٌة قدرها عشرون ألف دٌنار كل من ٌقوم باألشغال المنصوص
علٌها بالفصول  9و 10و 11و 18و 19و 20و 23و 28و 30و 31و 43و 46من هذه المجلة دون احترام اإلجراءات المقررة
بالفصول المذكورة.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل  2ـ تضاف إلى مجلة حماٌة التراث األثري والتارٌخً والفنون التقلٌدٌة الفصول  81مكرر و 81ثالثا و 82مكرر و 82ثالثا
و 82رابعا و 83مكرر و 83ثالثا و 83رابعا و 83خامسا و 83سادسا و 83سابعا و 83ثامنا ،وذلك على النحو التالً:
الفصل ( 81مكرر)  :مع مراعاة أحكام الفصل  56من هذه المجلةٌ ،عاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطٌة قدرها خمسون ألف
دٌنار كل من ٌمارس تجارة المنقوالت المنصوص علٌها بالفصل  5من هذه المجلة محمٌة كانت أو غٌر محمٌة أو غٌرها من
المنقوالت التً ثبتت قٌمتها الوطنٌة التارٌخٌة أو العلمٌة أو الجمالٌة أو الفنٌة أو التقلٌدٌة فً بلدها األصلً ،دون الحصول على
ترخٌص من الوزٌر المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 81ثالثا ٌ :عاقب بالسجن لمدة سنتٌن وبخطٌة قدرها عشرون ألف دٌنار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل  58من هذه
المجلة ٌتعاطى التجارة فً غٌر المكان المحدد له فً الترخٌص.
وٌكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطٌة قدرها عشرة آالف دٌنار فً صورة عدم احترام االلتزامات المنصوص علٌها بالفصل
59من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
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وعندما ٌكون الترخٌص المشار إلٌه بالفصل  58من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي ،تطبق العقوبات بالسجن المنصوص
علٌها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصٌة على رئٌس المؤسسة أو وكٌلها أو مدٌرها أو على كل شخص له صفة تمثٌل
المؤسسة وثبتت مسؤولٌته الشخصٌة فً األفعال المرتكبة.
فً صورة مخالفة التراتٌب المقررة بالفصلٌن  58و 59من هذه المجلة وعالوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا
الفصلٌ ،مكن سحب الترخٌص المتعلق بتجارة المنقوالت فورا بصفة وقتٌة أو نهائٌة ،وذلك بعد االستماع إلى المعنً باألمر.
الفصل  82مكرر ٌ :عاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطٌة قدرها خمسون ألف دٌنار كل من ٌقوم بالتنقٌب أو الحفر أو غٌر ذلك
من أعمال البحث بهدف التفتٌش عن اآلثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غٌره دون الحصول على ترخٌص مسبق من
الوزٌر المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82ثالثا ٌ :عاقب بالسجن لمدة ثالث سنوات وبخطٌة قدرها ثالثون ألف دٌنار كل من ٌكتشف بصفة عفوٌة آثارا ثابتة أو
منقولة وال ٌعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.
الفصل  82رابعا ٌ :عاقب بالسجن لمدة ثالث سنوات وبخطٌة قدرها ثالثون ألف دٌنار كل من ٌكتشف ممتلكا أثرٌا بالبحر وال ٌصرح
بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو ألقرب سلطة بالجهة أو ٌنقله من مكانه أو ٌلحق به أي ضرر أو تغٌٌر.
وتسلط نفس العقوبات على كل من ٌرفع من البحر عن طرٌق الصدفة ممتلكا أثرٌا دون اإلعالم به أو تسلٌمه فورا إلى السلط
الموجودة فً أقرب مٌناء.
الفصل  83مكرر ٌ :عاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطٌة قدرها عشرة آالف دٌنار كل من ٌقوم بإصالح أو ترمٌم أو تدعٌم أو
تحوٌل مكان إٌداع المنقوالت المحمٌة دون الحصول على الترخٌص المسبق من الوزٌر المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83ثالثا ٌ :عاقب بالسجن لمدة ثالث سنوات وبخطٌة قدرها ثالثون ألف دٌنار كل من ٌتلف أو ٌفسد أو ٌهدم أو ٌعٌب أو ٌشوه
بكٌفٌة ال ٌزول أثرها المعالم التارٌخٌة أو المواقع الثقافٌة أو المنقوالت المنصوص علٌها بالفصل  5من هذه المجلة.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
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الفصل  83رابعا ٌ :عاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطٌة قدرها مائة ألف دٌنار كل من ٌختلس منقوال من المنقوالت المذكورة
بالفصل  5من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تارٌخٌة أو متأتٌة من تفكٌكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو
المواقع الثقافٌة أو المعالم التارٌخٌة أو أي مبنى عمومً.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل  83خامسا ٌ :عاقب بالسجن لمدة ثالث سنوات وبخطٌة قدرها ثالثون ألف دٌنار كل من ٌخفً أو ٌمسك أو ٌحوز أو ٌفوّ ت فً
:
ـ منقول من المنقوالت المنصوص علٌها بالفصل  5من هذه المجلة سواء كان متأتٌا من عملٌات حفر أو تنقٌب أو غٌر ذلك من أعمال
البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوٌة أو أثناء القٌام بحفرٌات أثرٌة مرخص فٌها،
ـ قطع أثرٌة أو تارٌخٌة أو غٌرها من األشٌاء المتأتٌة من أبحاث أجرٌت تحت مٌاه البحر،
ـ أجزاء مقتطعة من معالم تارٌخٌة أو متأتٌة من تفكٌكها أو تفككها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83سادسا ٌ :عاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطٌة قدرها مائة ألف دٌنار كل من ٌه ّرب المنقوالت المنصوص علٌها
بالفصل  5من هذه المجلة أو غٌرها من المنقوالت التً تكتسً قٌمة وطنٌة تارٌخٌة أو علمٌة أو جمالٌة أو فنٌة أو تقلٌدٌة فً بلدها
األصلً.
وفً صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83سابعا ٌ :كون العقاب بالسجن لمدة عشرٌن سنة وبخطٌة قدرها مائتا ألف دٌنار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علٌها
بالفصول  81مكرر و 82مكرر و 83رابعا و 83خامسا و 83سادسا:
ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثالثة أشخاص فأكثر تكونت ألي مدة كانت بقصد التحضٌر أو ارتكاب هذه الجرائم.
ـ إذا كانت الجرٌمة عبر وطنٌة.
ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال فً هذه الجرائم.
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 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع83  ٌعفى مرتكبو الجرائم المبٌنة بالفصل: ثامنا83 الفصل
.السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة
، ـ وزٌر الثقافة ووزٌر العدل ووزٌر الداخلٌة ووزٌر المالٌة ووزٌر التربٌة ووزٌر أمالك الدولة والشؤون العقارٌة مكلفون3 الفصل
. بتنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة،كل فٌما ٌخصه
.2011  ماي25 ًتونس ف
رئٌس الجمهورٌة المؤقت
فؤاد المبزع

