
 2يتعلق باملساجد 88111ماي  4مؤرخ في  8811لسنة  43قانون عدد 

 ،باسم الشعب

 ،بعد مواقفة مجلس النواب

 :هيصدر رئيس الجمهورية القانون آلاتي نص

 العنوان ألاول 

 أحكام عامة

 .هذا القانون النظام املنطبق على املساجد تضبط أحكام :ألاول  الفصل

            . النوافل من طرف العمومفيه الصلوات الخمس و  ي تقاميعتبر مسجدا، البيت الذ :23الفصل 

 .عيد الاضحىعيد الفطر و ذي تقام به كذلك صلوات الجمعة و املسجد ال ،يوصف باملسجد الجامعو 

 .د بقرار من وزير الشؤون الدينيةوتصنف املساج

 .يكون التعبد في املساجد حرا لألفراد و الجماعة :4الفصل

 .احترامهاان حرمة املساجد و الدولة ضم تتولى :3الفصل

غير الهيئة املكلفة بتسييرها سواء كان بالخطبة مباشرة أي نشاط في املساجد  من  ال يجوز  :54الفصل

 
ا
برام عقود إعائالت لبعد ترخيص من وزير الشؤون الدينية غير أنه يمكن ل أو باالجتماع أو بالكتابة إال

 .الزواج و تقبل التعازي بها

 وان الثانيالعن

 عداد املساجدإبناء و 

ص خيالعمرانية إلى تر إلى الشروط الخاصة بالتهيئة   باإلضافةعداد املساجد إيخضع بناء و : 65الفصل

 .مضمونة الوصول  يقدم طلب الترخيص بواسطة رسالةمسبق من وزير الشؤون الدينية و 

                                                           
1
 .3811ماي  6بتاريخ  13الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  - 

ف بالشؤون الدينية ت -2
ا
املتعلق  3881جانفي  31املؤرخ في  3881لسنة  1القانون عدد مقتض ى بما تحويل صالحيات الوزير ألاول إلى الوزير املكل

 .ساجد إلى الوزير املكلف بالشؤون الدينيةبامل بتحويل الصالحيات املتعلقة

ف بالشؤون الدينية   -3
ا
 .3881جانفي  31املؤرخ في  3881لسنة  1القانون عدد مقتض ى بتما تحويل صالحيات الوزير ألاول إلى الوزير املكل

ف بالشؤون الدينية   -4
ا
 .3881جانفي  31املؤرخ في  3881سنة ل 1القانون عدد مقتض ى بتما تحويل صالحيات الوزير ألاول إلى الوزير املكل

ف بالشؤون الدينية  -5
ا
 .3881جانفي  31املؤرخ في  3881لسنة  1القانون عدد مقتض ى بتما تحويل صالحيات الوزير ألاول إلى الوزير املكل



 بمرورال لسقوط الحق و  لتفويت فيهتعتبر املساجد جزءا من امللك العام للدولة غير قابل ل:  7الفصل

 .لزمنا

 العنوان الثالث

 املساجد تسيير

 .مهامها بأمر يقع ضبط تقوم بتسيير شؤون املساجد هيئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية:   16الفصل

التأثيث والصيانة على ميزانية الكهرباء و تحمل مصاريف  املساجد املتعلقة خاصة باملاء و  : 8الفصل

 .الدولة

 .حدى العقوبتين فقطإيعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو  : 81 الفصل

 اط في املساجد دون الحصول على الترخيص املنصوص عليه بالفصل ــــكل من يقوم بنش (3

 .من هذا القانون  5

  .كل من يعتمد الاخالل بهدوء املساجد (2

 .ايعند العود يكون العقاب بالسجن وجوبو 

حدى العقوبتين فقط كل من بإبخطية  قدرها ألف دينار أو يعاقب بالسجن مدة عام و  : 88الفصل 

 .يدعو في املساجد الى التمرد على السلطة العامة

 .عند العود يكون العقاب بالسجن وجوباو  

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

 

 3811ماي  1في  تونس

 زين العابدين بن علي

                                                           
ف بالشؤون الدينية  -6

ا
 .3881جانفي  31املؤرخ في  3881لسنة  1القانون عدد مقتض ى بتما تحويل صالحيات الوزير ألاول إلى الوزير املكل

 


