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 يتعلق بمنح عطلة استثنائية لألعوان العموميين المترشحين النتخابات 2014 أكتوبر 14 مؤرخ في 2014 لسنة  58 قانون عدد

  .)1( مجلس نواب الشعب واالنتخابات الرئاسية
   الشعب،باسم

  عد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،وب
  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 

الفصل األول ـ تسند عطلة استثنائية خالصة األجر إلى األعوان العموميين المترشحين النتخابات مجلس نواب الشعب واالنتخابات 
  .الرئاسية وذلك بمناسبة الحملة االنتخابية

لمنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل بالنسبة إلى األعوان العموميين المترشحين النتخابات مجلس تمتد العطلة االستثنائية ا
 بدخول الغاية وبالنسبة إلى األعوان العموميين 2014 أكتوبر 27 إلى غاية يوم 2014 أكتوبر 3نواب الشعب بالبالد التونسية من يوم 

  . بدخول الغاية2014 أكتوبر 27 إلى يوم 2014 سبتمبر 30المترشحين بالخارج من يوم 
وتمتد العطلة االستثنائية المذكورة بالنسبة إلى األعوان العموميين المترشحين للدورة األولى من االنتخابات الرئاسية بالبالد التونسية من 

  . بدخول الغاية2014 نوفمبر 24 إلى يوم 2014 أكتوبر 31يوم 
خابات الرئاسية ينتفع األعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بتلك العطلة االستثنائية طيلة فترة وفي صورة إجراء دورة ثانية لالنت

  .وتبدأ العطلة من يوم انطالق الحملة االنتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوما بعد يوم االقتراع بدخول الغاية. الحملة االنتخابية المخصصة لها
  :  المترشحون الذين لهم صفة  ـ ينتفع بهذه العطلة2الفصل 

  .ـ أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
  .ـ أعوان وعملة المنشآت والمؤسسات العمومية

ء األعوان  ـ ال تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة االستراحة المسندة إلى هؤال3الفصل 
  .والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل

  . ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ بمجرد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 
  .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2014 أكتوبر 14تونس في 
  رئيس الجمهورية

  مد المنصف المرزوقيمح
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 .2014  سبتمبر25 دة بتاريخـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
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