ورقة التوصيات السياسية
يف مالءمة بعض أحكام مجلة
اإلجراءات الجزائية للدستور
منية قاري
 .1منظومة قانونية لإلجراءات الجزائية غري متالئمة
جزئيا مع املقتضيات الدستورية
رغم احتوائها عىل عدد من الضامنات واملبادئ الدستورية املتعلقة بحقوق األشخاص الذين يكونون عرضة لتتبّعات جزائية تضمنها دستور غرة جوان
 ،1959تبقى مجلة اإلجراءات الجزائية يف بعض أحكامها غري مواكبة وال متالمئة مع مقتضيات الدستور التونيس الجديد املؤرخ يف  27جانفي 2014
واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
 .1.1املوجود

• إقرار املجلة لبعض املبادئ والضامنات األساسية يف اربعة مجاالت تغطي كامل مسار التتبعات من التجريم إىل تنفيذ العقوبات :
 املبادئ املتعلقة بالتجريم  :قرينة الرباءة  -منع االحتفاظ أو اإليقاف التعسفي و إخضاعه إىل الرقابة القضائية بالفصل .12 املبادئ املتعلقة باملحاكمة  :حق الدفاع  -مبدأ عدم رجعية القوانني الجزائية عدا القانون األكرث رفقاً باملتهم. املبادئ املتعلقة بإصدار األحكام  :شخصية العقوبة. املبادئ املتعلقة بتنفيذ العقوبات  :الحق ملن فقد حريته أن تقع معاملته معاملة إنسانية واحرتام كرامته بالفصل .13• إدخال تعديالت ظرفية عىل املجلة أدت إىل إصالحات يف امليدان القضايئ بصفة عامة و يف ميدان العدالة الجزائية بصفة أدق ومست من بعض
أجهزتها وبعض من أساليب عملها وذلك يف اتجاه توفري املزيد من الضامنات للحريات.
 .2.1الحدود

• عدم احتواء املجلة لبعض الضامنات الجديدة الواردة يف الدستور وعدم مالمئة املجلة مع الدستور إىل حد اآلن.
• قصور املجلة بصيغتها الحالية عىل تنزيل بعض أحكام الدستور والضامنات الجديدة الواردة فيه طبقا للمبادئ التي نص عليها.
 .3.1املوعود

منية قاري
أستاذة قانون خاص.

مساعدة بكلية العلوم القانونية
والسياسية واإلجتامعية بتونس.
عضوة باللجنة الحكومية املكلفة
بتعديل مجلة اإلجراءات الجزائية.
عضوة سابقة بلجنة صياغة مرشوع
قانون مناهضة العنف ضد املرأة.
عضوة بالجمعية التونسية للقانون
الدستوري.

• مواكبة تدعيم الدستور الحايل للضامنات وتكريسه للمبادئ الكربى التي تقوم عليها العدالة الجزائية وتعزيزها وإقرار املزيد منها :
 يف مرحلة ما قبل املحاكمة :إضفاء عىل اإلجراءات الجزائية مالمح النظام االدعايئ بضامناته واحرتامه للحقوق األساسية لألشخاص موضوع تت ّبعات قضائية ،عىل مستوى
األبحاث املقامة من قبل الضابطة العدلية أو يف مرحلة التحقيق (الفصل  27من الدستور).
 يف مرحلة الحكم :الحق يف محاكمة عادلة ،ويف أجل معقول (وهذا ال يقتيض رضورة تحديد آجال يف النص بل محاكمة الشخص دون أي تأخري ال موجب له
مع عقلنة أجال اإليقاف التحفظي واالحتفاظ) (الفصالن  108و )27يف ظل استقاللية القضاء (الفصل  )102واستقاللية النيابة العمومية عن
السلطة التنفيذية (الفصل  )115حيث يعترب الدستور أعضاء النيابة العمومية قضاة كغريهم تنطبق عليهم أحكام (الفصول - 103 -102
 )107 - 106- 104من الدستور أي جزء من السلطة القضائية والتي هي سلطة مستقلة ومحايدة و نزيهة ومسؤولة • تحجري كل تدخل
يف سري القضاء مام يرتتب عنه تحجري التدخل يف القضايا الشخصية عن طريق إعطاء تعليامت يف قضايا فردية تضاف إىل امللف (الفصل
 • )109قرينة الرباءة • ضامن جميع حقوق الدفاع وذلك عىل مستوى التتبع واملحاكمة • اشرتاط حالة التلبس أو الحصول عىل إذن قضايئ
لالحتفاظ بشخص • واجب إعالم املحتفظ به الفوري بحقوقه وبالتهمة املنسوبة إليه • الحق يف إنابة محام يختاره املشتبه به او تسخري
محام له • تحديد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون (الفصل .)29
منتظر لحقوق ال تنتظر
 .2األهداف واملنافع  :تدعيم ُ
• امليض يف مالمئة أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية ملقتضيات الدستور واملعاهدات الدولية.
• رضورة التعجيل بإدراج الضامنات والحقوق خصوصا الجديدة منها صونا لحقوق األشخاص الذين هم عرضة للتتبع يف كامل أطواره.
• اهمية متكني كل املتدخلني من القواعد التفصيلية للضامنات واملبادئ الدستورية يف مجلة االجراءات الجزائية وفق مقتضيات الدستور.

تونس

2015

 .3بدائل وإضافات اسرتاتيجية يف شكل مبادئ عامة تضمنها قواعد اإلجراءات الجزائية
 1.3املبادئ املتعلقة بالحقوق عموما
 .1.1.3إطار قانوني حالي غري مالئم

• إقرار مبدأ املساواة بني األطراف واملوازنة بينهم يف الحقوق واملصالح وما يرتتب عنه خصوصا من وجوب إعالم الضحية بكل الحقوق التي يقرها القانون
لفائدته يف كل أطوار القضية • حق املترضر يف تعويض عادل عن الرضر الذي يلحقه من ارتكاب الجرمية • حق املترضر والشاهد يف الحامية كلام اقتضت
الرضورة ذلك.
 .2.1.3املبادئ املتصلة باحرتام الحقوق الفردية :

• ضامن الحرمة الجسدية لألشخاص (فال يجوز تفتيش االشخاص إال برضاهم الرصيح أو مبقتىض إذن قضايئ) • ضامن حرمة املساكن (فال يجوز مراقبتها او
تفتيشها إال برضا أصحابها أو مبقتىض إذن قضايئ ويف األحوال وبالرشوط التي يضبطها القانون) • منع املساس بالحياة الخاصة لألشخاص ومبعطياتهم الشخصية
بغري الرشوط ويف غري االحوال املرصح بها يف هذا القانون.
 2.3املبادئ املتعلقة بالتجريم

• قرينة الرباءة (كل شخص يعترب بريئا حتى تثبت إدانته يف محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضامنات يف كل األطوار) • تأسيس اإلجراءات الجزائية عىل
مبدأ الرشعية وعىل مبدأ مالمئة التتبع • ال يجوز اتهام شخص بارتكاب جرمية وال املساس بحريته إال بقرار من السلطات القضائية املختصة • ال ميكن ايقاف
شخص أو االحتفاظ به إال مبقتىض إذن قضايئ • ال ميكن إجبار شخص عىل تجريم نفسه أو االعرتاف بجرم ارتكبه • ال ميكن تتبع من حكم برباءته من جديد
لنفس األفعال ولو تحت وصف قانوين آخر.
 3.3املبادئ املتعلقة باملحاكمة
 .1.3.3املبادئ املتصلة بمسار املحاكمة :

• إقرار مبدأ التقايض عىل درجتني • ترسيع النظر يف القضايا املتعلقة باملوقوفني ومحاكمتهم دون تأخري غري مربر
• النظر يف القضايا والفصل فيها يتم يف آجال معقولة
 .2.3.3املبادئ املتصلة بقواعد سري املحاكمة وشروطها :

• إقرار مبدأ محاكمة األشخاص بصفة علنية وأمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومحايدة تؤمن لهم فيها كل الضامنات الرضورية
• محاكمة األشخاص املوجودين يف رشوط مامثلة واملتهمني بنفس األفعال عىل اساس نفس القواعد • خضوع اإلثبات يف املادة الجزائية
لضابط الرشعية والنزاهة والحياد • الفصل بني سلطة التتبع والتحقيق والحكم.
 .3.3.3املبادئ املتصلة بالضمانات التي يتمتع بها املتهم او املشتبه به خالل كل أطوار املحاكمة :

• ضامن حقوق الدفاع • لكل مشتبه فيه أو متهم أو مترضر الحق يف االستعانة مبحامي (إنابة) يف كامل مراحل القضية وهو ما من شأنه
أن يحمي املشتبه فيه من االنتهاكات املاسة بحرمته الجسدية واملعنوية وكرامته من قبل أعوان الضابطة العدلية والذي ضمنها الدستور
كام يحمي األعوان من كل افرتاء • لكل متهم الحق يف إعالمه بجميع حقوقه ويف أن ال يجيب عن التهمة املوجهة له إال بحضور محاميه
• للمشتبه فيه أو املتهم الحق يف أن يسمع ويف أن تقع مخاطبته باللغة التي يفهمها ويتعني عند االقتضاء تكليف مرتجم له بدون مقابل
•للمتهم أو املشتبه فيه الحق يف الصمت يف جميع أطوار البحث والتحقيق واملحاكمة وال ميكن للقايض ترتيب نتائج عند مامرسة ذلك
الحق لتقرير اإلدانة أو الرباءة • للمشتبه فيه أو املتهم والضحية الحق يف االطالع عىل محتويات امللف • لكل من الخصوم الحق يف أن
يطلب سامع من يرى من الشهود والنظر فيام تقدمه من أدلة • تأويل الشك لفائدة املتهم.
 4.3املبادئ املتعلقة بتنفيذ العقوبات

• ال يخضع أحد للتعذيب وال للمعامالت القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة
• مينع تسليم اي مواطن تونيس ألي سلطة اجنبية أو تغريبه.
 .4ضرورة اعتماد آليات تشريعية مناسبة لتحقيق املالئمة
• تدخل مجلس نواب الشعب بقانون لتنقيح مجلة االجراءات الجزائية بإلغاء الفصول التي أصبحت غري دستورية وتعديل أخرى وإضافة فصول جديدة 1قصد جعلها
متناسقة مع الدستور ومتالمئة معه ومواكبة لتطور الحقوق والضامنات الدستورية.
• إمكانية استلهام املرشع  -عند إعادة النظر يف املجلة -من املبادئ العامة املذكورة سلفا كمبادئ توجيهية يف باب متهيدي أو ترجمتها عىل مستوى األحكام األصلية

للمجلة..

Endnotes
1

يُرجى مراجعة مقرتحات الحذف والتعديل واإلضافة الواردة بالدراسة التي اعدتها األستاذة منية قاري “ يف مالءمة بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية للدستور».
هذه التوصيات السياسية تتنزل متابع ًة إلصدار « يف إصالح القوانني املتعارضة مع مبادئ الحرية والدميقراطية  :مقرتحات مشاريع نصوص قانونية» ،وهو مرشوع
مشرتك بني مؤسسة كونراد ادناور و مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية.

