شبكة المالحظة للعدالة التونسية

تطبيقات القانون  25المتعلق
بالمخدرات أمام المحاكم التونسية

جانفي 6102

تقديم الشبكة:
شبكة المالحظة للعدالة التونسية ،مشروع بعث في أوت  ،2102ببادرة من المنظمة البلجيكية محامون
بال حدود وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
وهي تعمل على رصد ومالحظة مدى إحترام تطبيق القانون واإلجراءات من طرف المحاكم والجهات
القضائية استنادا للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة.
قامت الشبكة في الفترة الممتدة بين  2102-2102بمالحظة  072جلسة تضم  42قضية ،تبعها إصدار
 3تقارير قدًمت فيها توصيات إلصالح اإلخالالت التي رصدتها في سير المحاكمات وادارة العدالة
خاصة تلك اإلخالالت المتعلقة بسوء تطبيق القواعد االجرائية الضامنة للمحاكمة العادلة والصادرة على
حد السواء من محامين وقضاة ونيابة عمومية ،وتمثل هذه التوصيات أولويّة مشروع الشبكة التي تسعى
إلى تحقيقها على المدى القصير والمتوسّط بالتعاون مع شركائها وكل الفاعلين في المنظومة القضائية.
اهتمت شبكة المالحظة للعدالة التونسية منذ جانفي  ،2102برصد جملة من القضايا المتعلقة بالحريات
العامة ،قضايا االرهاب والتعذيب والفئات المستضعفة وكذلك قضايا المخدرات التي خصتها بمتابعة
 001جلسة متعلقة ب 41قضية خالل الفترة الممتدة بين أفريل وأوت  2102وهو ما خول لها اصدار
هذا التقرير الموضوعاتي حول تطبيقات القانون .22

شركاء المشروق:
الرابطةةة التونسةةية للةةد اق قةةإل حقةةو ا نسةةان :جمعيةةة حقوقيةةة ت سسةةت سةةنة  ،0477عضةةو
بالفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وهي من أعرق المنظمات المدافعة عن حقوق االنسان في تةونس
وافريقيا والعالم العربي .تض ّم الرابطة اليوم أكثر من  3111عضو ،لديها فروع في كامةل واليةات
الجمهورية التونسية.

الهيئة الوطنية للمحاميإل بتونس :تمثل جميع المحامين المرسمين بتونس ،وهي تضم حوالي
 1111محام تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي وهي شريك في إقامة العدل والدفاع عن
الحقوق والحريات اإلنسانية .وتتكون العمادة من مجلس الهيئة وفروع جهوية.

محامون بال حدود :منظمة دولية غير حكومية ت سست سنة  0442ببلجيكا ،تدافع عن حقوق
االنسان وتعمل على تعزيز سيادة القانون من خالل ضمان حق التقاضي للفئات األكثر ضعفا .تعمل
منظمة محامون بال حدود في عديد البلدان على معالجة مس لة اإليقاف غير القانوني وانعدام
المساعدة القانونية في منطقة البحيرات العظمى اإلفريقية ،وذلك من خالل تمثيل ضحايا الجرائم
الدولية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وتدير البعثة الدائمة بتونس عديد المشاريع منها العدالة االنتقالية والمساعدة القانونية وحرية التعبير
وإصالح منظومة العدالة.
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التمــهيــــــد
يمثل وجود نظام قضائي نزيه ،مستقل ومحايد ،ضمانة أساسية لبناء دولة ديمقراطية والحترام حقوق
وحريات جميع المتقاضين .إال أنه وبعد مرور خمس سنوات على الثورة ،مازالت العقبات التي
تعرقل حسن سير العدالة في تونس قائمة وال يزال النظام القضائي غير قادر على تطبيق أفضل
.1
الممارسات القضائية المعتمدة على المستويين اإلقليمي والدولي
في هذا السياق يتخذ إصالح منظومة العدالة ،شكل عملية دقيقة على المدى الطويل ،ال يمكن
تصورها من دون استعادة تدريجية لثقة المواطنات والمواطنين في مختلف الهيئات القضائية على
وجه الخصوص ودون إدخال إصالحات جدية للنفاذ إليها ،بطريقة تجعل من المساواة أمام القانون
واحترام الحق في محاكمة عادلة أمرا واقعا.
بدافع وعيها بهذه الرهانات ،ترمي شبكة المالحظة للعدالة التونسية إلى أن تكون فضاء مستقل للحوار
والتحليل ،فب فضل العمل الدؤوب والجهد الذي بذله كل من عضوات وأعضاء شبكة المالحظة،
يسعدنا ان نقدم هذا التقرير الذي يعتمد تحليال موضوعيا لتطبيقات القانون  22لسنة  0442المؤرخ
في  01ماي  0442المتعلق بالمخدرات ،والمعروف ب '' القانون .''25
وهو تقرير موضوعاتي » ،«thématiqueيغطي فترة مالحظة امتدت من أفريل الى أوت ،2102
شمل  41قضية مخدرات 001 /جلسة ،ويندرج كسابقيه في سعي الشبكة الى ابراز أهم الممارسات
القضائية للمحاكمات الجزائية في تونس والتي تكون غير مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،
وعمل الشبكة ال يهدف إلى التشهير بتلك الممارسات بل الى التحسيس بضرورة اعتماد الممارسات
الجيدة واستخالص جملة من التوصيات العملية ،الرامية الى تعزيز حسن سير القضاء وضمان
الحقوق والحريات.
فمنذ المصادقة على القانون  ،22اظهرت النتائج والمعطيات التي تم جمعها على ان ارتفاع عدد
اإلدانات واالحكام السالبة للحرية لم تساهم في التقليص من نسبة الجرائم المرتبكة وتفادي العود.
كما تطرح صرامة القانون  ،22الذي يحد من سلطة القاضي في تقدير العقوبة ومالئمتها للجاني
وظروف ارتكاب الجرم أسئلة حول نجاعة القانون في حد ذاته فيما يتعلق بإقامة العدل ومكافحة
الجريمة .هل س اهمت سياسة االلتجاء للعقوبات السالبة للحرية ي الحد مإل حاالت العود وحماية
الشباب مإل الوقوق ي جرائم المخدرات؟ وما هي اآلثار المترتبة قإل ظروف اال يقاف قلما ً أن ما
يقارب  5222شخص تتم إدانتهم كل سنة بموجب هذا القانون مما يزيد مإل قدد السجناء ي
سجون تعاني اصال مإل االكتظاظ؟

 -0صاغت وزارة العدل بنفسها هذه المالحظات خالل عرض خطتها االستراتيجية لسنة 2102

لم يكن هذا التقرير اول من طرح هذه األسئلة ،فقد شكلت ايضا جزءا من اعالنات الحملة االنتخابية
الرئاسية للرئيس الحالي الباجي القائد السبسي الذي اعتبر ّ
أن القانون عدد  22كان "زجري أكثر من
الالزم" وتسبّب في "التضحية بمستقبل" العديد من الشباب التونسي وصرح بان المراجعة وتخفيف
األحكام ليس مإل باب التشجيع قلى استهالك المخدرات بل بسبب التداقيات السلبية للقانون الحالي
الذي أدى إلى انهيار مستقبل مستهلكي المخدرات.
وبعد مرو ر بضعة أشهر ،ظهر مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري
بتاريخ  31ديسمبر  ،2102ولم تت ّم مناقشته بعد من مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا المشروع
عددا من التعديالت الهامة .لكن هل تبنى هذا المشروع نهجا جديدا يعتمد على التوازن الضروري
بين البعدين الزجري والوقائي؟
رغم اقتراح عقوبات بديلة لعقوبة السجنّ ،
يفرق بين المخدرات الخفيفة
فإن مشروع القانون ال ّ
والمخدرات المصنعة .في المقابل ،أثارت أحكام أخرى من مشروع القانون مخاوف إضافية من
حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان والمتمثلة في اإلدانة بتهمة "التحريض" على االستهال والتي من
صت التي قد تنتهك
ش نها الحدّ من حرية التعبير أو إجراءات التحقيق الخاصة وكذلك إجراءات التن ّ
حق الحياة الشخصية للمواطنين.
وبما أن  %28من نزالء السجون هم من مستهلكي المخدرات ،1وجب على المشرع التونسي ،أن
يعتمد نهجا جديدا وفعاال في هذا المجال .و ها قد أتيحت الفرصة ليجعل من مشروع القانون ترسانة
تشريعية فعالة ،تخلق توازنا بين الوقاية والعقاب وتعمل في اآلن نفسه على تقليص عدد المستهلكين
والسجناء دون ان ننسى الدور الذي يلعبه كل من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العمومية في
تغيير الممارسات القضائية وهو ما صاغته الشبكة في شكل توصيات ،تعتبر نتاجا لما وقع استنتاجه
من عملية مالحظة المحاكمات.
عن المنظمات الشريكة:




محامون بال حدود
الرابطة التونسية للد اق قإل حقو االنسان
الهيئة الوطنية للمحاميإل بتونس

-1

تقرير المفوضية السامية لحقوق االنسان ،السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع ،ص.11

شــــــكـــــر
نشكر كل من ساهم وشار ووضع بصمته في هذا العمل ونثمن الجهود المتواصلة التي بذلها
والزال كل من المالحظين ،عضوات وأعضاء شبكة المالحظة للعدالة التونسية.
كما نشكر ممثلي الهيئة التنفيذية ،لمالحظاتهم واقتراحاتهم وحضورهم وإرادتهم الثابتة بجعل هذه
التجربة ،عمال جماعيا حقيقيا.
وال نفوت الفرصة لنعبر عن امتناننا لشركائنا من الهيئة الوطنية للمحاميإل بتونس والرابطة
التونسية للد اق قإل حقو االنسان إليمانهم بضرورة ضمان الحق في محاكمة عادلة للجميع
وجعلها العنوان األبرز لهذه المسيرة المتواصلة ،دون ان ننسى مكونات المجتمع المدني والفاعلين
صلب المنظومة القضائية باإلضافة إلى ممثلي وزارة العدل الذين كانوا على استعداد للتعاون
والتحاور معنا واالخذ بعين االعتبار لمقترحاتنا.
كذلك نود أن نخص األستاذ محمود داوود يعقوب ،بجزيل الشكر والتقدير لبحثه واعداده لهذا
التقرير والسيد جوليان موريسو ،من خالل مشاركته في استخراج البيانات واالحصائيات التي
افرزتها مالحظة المحاكمات.
ننوه بجدية ومثابرة فريق التنسيق إلنجاح المشروع ومنظمة محامون بال حدود سواء
في األخيرّ ،
بالمقر الرئيسي ببروكسيل أو بالبعثة الدائمة بتونس ،باإلضافة الى مؤسسة المجتمع المفتوح ،لدعمهم
وتمويلهم ألنشطة شبكة المالحظة للعدالة التونسية.
نهدي هذا التقرير لكل الذين تم ذكرهم أعاله ،وألالف الشباب التونسي الذي كان والزال يطوق
للحرية والكرامة ،عسى ان يكون له مستقبال أفضل.
هالة بإل سالم
منسقة برامج اصالح العدالة
محامون بال حدود

تركيبة الشبكة

 1.1الهيئة التنفيذية:
الهيئة التنفيذية للشبكة هي المسؤولة عن التوجه العام والتخطيط االستراتيجي ألغلب
أنشطتها واعضاؤها معينون من قبل شركاء المشروع وهم:


األستاذ لطفي قز الديإل ،ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس



األستاذ منصور الجربى ،ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان



األستاذ صابر طبيب ،ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان



السيد انطونيو مانقنيال ،رئيس البعثة الدائمة لمحامون بال حدود



السيدة هالة بإل سالم ،منسقة برامج اصالح العدالة ،محامون بال حدود

5.1

ريق التنسيق:

يضمن فريق التنسيق ،التنفيذ العملي للمشروع وحسن برمجة االنشطة وهم:
 هالة بإل سالم ،منسقة الشبكة
 قزيز صمود ،متصرف برامج
 نصاف إبراهيم ،متربصة بالشبكة

 1.1مالحظو الشبكة :
يعتبر مالحظو الشبكة الطرف االساسي والفاعل االول ميدانيا في عملية مالحظة المحاكمات ،وتتكون
الشبكة حاليا من  22متطوعة ومتطوع ،تابعوا التكوين ولهم الخبرة الالزمة للرصد والتوثيق.














أكرم الباروني
آمنة قبودة
أنيسة التابعي بوريشة
أماني وسيع اليحياوي
إيمان النايلي
راضية الدريدي
هيفاء الجلجلي
البشير القطيطي
هدى خبوشي
سنية الشاوش
سناء سعد هللا
شيراز البجاوي
ريم سلمونة

 رج بإل رج
 ايمان بإل حسيإل
 حمادي مرزو
 وجدي قطية هللا
 سليم بوقتور
 سنية الفقي
 منيرة بإل باي
 سمية اللوز
 درة الكشو
 قبةةةةةد القةةةةةةادر كمةةةةةةون
الرباقي
 حميدة الشايب
 سهام المبروك
 محمد قلي المستيري
 ر يق الطالبي
















شاكر المطوسي
احمد العبيدي
ليلى القلي
كمال الجراي
إيمان المؤدب
سامية كشيش
الصحبي قمارة
المعز صالحي
قياض قمامي
خالد قواينية
محسإل صويلح
ذاكر العلوي
سوسإل الريحاني
خري غربية

 سفيان خفاخ

المقدمة
في انتظار مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات من طرف مجلس نواب الشعب ،أرادت شبكة
المالحظة للعدالة التونسية من خالل هذا التقرير ،أن تشار في النقاشات والمحادثات العامة حول سياسة مكافحة
المخدرات المتبعة في تونس بموجب آليات قانونية ،تراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتتخذ من أفضل
الممارسات القضائية على المستويين الدولي والمحلي مرجعا لها لتكون أكثر نجاعة وفعالية ،فتعمل على مالئمة
العقوبة للجريمة ولشخصية الجاني كل ذلك من خالل مقاربة حقوقية شاملة.
ما هي أوجه ا خالل بمبدأ الحق ي محاكمة قادلة يما يتعلق بزجر جرائم المخدرات؟ وهل أثبتت السياسة
الزجرية نجاقتها للتصدي مإل استهالك المخدرات ولوضع حد للعود؟
هذا التقرير هو الرابع منذ انطالق المشروع في اوت  ،2102يغطي فترة مالحظة امتدت من أفريل الى أوت
 ،2102شمل  41قضية مخدرات موزعة على  001جلسة ،ويسلط الضوء على عدة اخالالت تمس من الحق في
المكرسة منذ سنوات قصد التصدي الستهال
محاكمة عادلة ،كما يسمح لنا بالوقوف عند حدود السياسة الزجرية
ّ
وتجارة المخدرات في تونس.
 0.0أهداف التقرير:
يهدف هذا التقرير الى:
-

تقديم رصد لمدى تطبيق القانون قدد 25و قا للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وذلك من
خالل تحليل البيانات اإلحصائية التي جمعها مراقبو الشبكة .تتمحور هذه البيانات حول الممارسات
القضائية والممارسات المهنية للمحامين أثناء المحاكمات.

-

إظهار حدود سياسة الدولة بشأن مكا حة استهالك المخدرات من خالل دراسة الواقع االجتماعي
واالقتصادي والملفات الشخصية للمشتبه فيهم وكذلك دراسة االندماج االجتماعي والمهني للمساجين
السابقين والذين تمت إدانتهم وفقا للقانون عدد  .22لكن في ظل نقص المعلومات ّ
فإن بلوغ هذا الهدف
بطريقة شاملة ومقبولة بات صعبا جدا .لذا ت ّم تحليله بطريقة مختصرة من خالل عرض حاالت العود
ّ
للشك على فشل االدماج.
التي تبرهن بما ال يدع مجاال

-

تقديم قراءة تحليلية ونقدية لمشروق القانون الجديد المتعلق بالمخدرات قصد إبراز مزاياه وحدوده
واقتراح التوصيات الضرورية لزيادة مالئمة أحكامه مع المعايير الدولية سواء كانت تتعلق بمكافحة
المخدرات أو غسل األموال أو الجريمة المنظمة أو تلك التي تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.
 1.0المنهج المعتمد ي صياغة التقرير:

لضمان نتائج محايدة وموضوعية تم بداية ،التمييز فيما يتعلق بمنهجية العمل بين محوري التقرير ،أي بين دراسة
تطبيقات القانون  22أمام القضاء ،ودراسة مشروع القانون المتعلَق بالمخدرات قصد تحليليه وتقييمه ،على ضوء
المعايير الدَولية.
بالنسبة لدراسة تطبيقات القانون  25وقع االنطالق من المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة بضع
حاالت ،دراسة معمقة مع تحليل العوامل المؤثرة والحالة المدروسة ،وصوال إلى استخالص النتائج لتعميمها مع
تجنب الحاالت غير العادية أو غير الممثَلة.
فالتحليل اإلحصائي والموضوعي للبيانات التّي تم جمعها من قبل مالحظي الشبكة عند مالحظتهم للمحاكمات
المتعلقة بجرائم المخدِّّرات في  001جلسة ،قد ال يشكل عينة ممثَلة لكل فرضيات المحاكمة في قضايا المخدِّّرات
ولكنه يقدم حاالت تطبيقية تم ّكن الدارس من استخالص نتائج يمكن اعتمادها.
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وتجنبا لألخطاء ،كان ال بد من تدعيم المنهج الوصفي من خالل االعتماد على البيانات المتوفرة لدى الشبكة بناءا
على عمليات المالحظة السابقة ،وكذلك بالرجوع إلى السوابق القضائية ،أي فقه القضاء السابق (المنشور وغير
المنشور) ،مع القيام بمجموعة من اللقاءات مع عديد األطراف الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المتدخَلة في
ميدان مكافحة المخدّرات.
أما بالنسبة لدراسة مشروق القانون المتعلق بالمخدرات ،فقد كان من الضروري ان تقع دراسة مشروع القانون
من ثالث زاويا:
 .1انطالقا من مرجعية المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات واإلجرام المن َ
ظم .لما للمعاهدات الدّولية
1
المصادق عليها في القانون التونسي من قوة قانونية الزامية.
 .5االعتماد على تقنيات صياغة النصوص التشريعية ،واألسباب الموجبة إلصدار قانون جديد.
 .1القيام بمقارنة بين ما هو كائن في ظل القانون الحالي ،وما سيكون في ظل مشروع القانون.
والتزاما بالمنهجية المعتمدة ،كلفت الشبكة خبيرين لتحليل البيانات ،ودراستها ،مع األخذ بعين االعتبار
توصيات فريق مالحظي الشبكة.
والتقرير النهائي الذي تصاد قليه الهيئة التنفيذية يظل ملكا لشبكة المالحظة للعدالة التونسية التي تتحمل
كامل المسؤولية قإل كل ما ورد يه.
 2.0فريق العمل:
عهدت الهيئة التنفيذية لشبكة المالحظة لعدالة التونسية بكتابة هذا التقرير إلى خبيرين:
-

السيد محمود داوود يعقوب ،أستاذ جامعي بالجامعات التونسية ،مختص في القانون الجزائي واإلجراءات
الجزائيّة ومحام مباشر لدى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

-

السيد جوليان موريسو ،باحث في القانون وفي علم االجتماع ،مختص في مجال العدالة بإفريقيا البحيرات
الكبرى منذ  01سنوات .واشتغل كخبير للتقييم والمتابعة بمنظمة محامون بال حدود بين  2100و.2102

إال أن عمل الخبيرين في الحقيقة ما هو إال تتويج لجهود مجموقة مإل األساتذة ،المحاميات والمحاميإل المباشريإل
تطوعا بدور المالحظين للمحاكمات ،بما سمح بتوفير المادة األساسية لهذا التقرير.
بمختلف المحاكم والذين قاموا ً
كما ساهم فريق المالحظين باقتراح التوصيات التّي سيقع تقديمها في هذا التقرير من خالل ورشة العمل التّي
انعقدت بتونس يوم  22أوت  2102وتم خاللها استعراض ما هو متو ر مإل معطيات وما يجب ان يقدًم مإل
توصيات.

نص الفصل  21من الدستور التونسي بصيغته الحالية على أن " :المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق
َ -1
عليها ،أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".
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 1.0قاعدة البيانات:
تتمثل قاعدة البيانات المعتمدة في هذا التقرير من:
 ا حصائيات الرسمية استمارات المالحظة قه القضاء لقاءات مباشرة وتصريحات اقالمية 1.4.1اإلحصائيات :
أدى حجب المعلومات حول جرائم المخدرات ونسب اإلدمان واالستهال والتعامل فيها والعود إليها لسنوات
1
ثم التدفق غير المنظم وغير الممنهج للمعلومات ،إلى إعطاء صورة ال تعكس الواقع الحقيقي
طويلة قبل الثورة َ
لجرائم المخدرات في تونس.
فاإلحصائيات والمؤشرات حول جرائم المخدرات في تونس متوفرة ولم يقع اإلعالن عن بعضها إال بعد الثورة ،إذ
أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل عن بعض منها ،كما أن وزارة الصحة
كانت قد أنجزت مسحين وطنيين حول المخدًرات سنتي  2103و .2102عالوة على ما قدمته مصالح السجون من
ارقام تتعلق باألشخاص الموجودين في السجون بسبب المخدرات وهي احصائيات رسمية وقع اعتمادها ضمن
قاعدة بيانات تحرير هذا التقرير.
 2.4.1استمارات المالحظة :
انطالقا م ّما اكتسبته الشبكة من خبرات سابقة ،فقد ت ّم تكوين مجموعة من المحاميات والمحامين المالحظين ،2عهد
إليهم بمهمة مالحظة المحاكمات المتعلقة بقضايا المخدرات من خالل تعمير استمارات تتضمن معطيات عامة
حول وضعية المظنون فيهم ،والمعايير الدّولية للمحاكمة العادلة ،مع تقرير وصفي للمحاكمة يتضمن ملخصا
لوقائع القضية وابداء الرأي حول الحكم الصادر ومدى احترام هذه المعايير من عدمه.
وقد امتدت فترة المالحظة ما بين شهري أ ريل وأوت  5212وشملت  89قضية موزقة قلى  119جلسة ّ
موزعة
على النحو التالي:
 89قضية جناحية
 22قضية جنائية
تضم
 31قضية ابتدائية
 52قضية استئنا ية
- 1إن حجب التدفق الحر للمؤشرات واإلحصائيات التّي تتعلق بظواهر سلبية في المجتمع التونسي ،ناتج عن ممارسات سابقة،
ممنهجة ،أعلن عنها صراحة وزير العدل األسبق سنة  2114عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون  22أمام مجلس المستشارين
حين قال" :الدراسات موجودة ومتو رة وأبين هنا للسيدات والسادة المستشارين ،ب ن الدراسة ليست فقط إحصائيات عن أماكن
االستهال وأماكن الترويج بل لنا في خليَة علوم اإلجرام التابعة لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق اإلنسان،
دراسات تبين األسباب وتبين ال فقط األسباب بل حتى العالقة بين االستهال والوضعية العائلية لكإل هذه الدراسات ال نعطيها العلنية
ألن ذلك يم كإل استعماله استعماال سلبيا مإل قبل المروجيإل لكننا نستعملها ي كل توجهاتنا المتعلقة بتطوير المنظومة القانونية
للمخدرات بصفة قامة" .مجلس المستشارين ،مداوالت تنقيح القانون عدد  22لسنة .0442
 -2منذ انطالق مشروع الشبكة سنة  2102وحتى اآلن وقع تكوين أكثر من  242مالحظا من ذوي االختصاصات المهنية القانونية
وخاصة المحامين المباشرين ،الذين بحكم تكوينهم وعملهم يشكلون فريق عمل متميز لما يملكونه من زاد معرفي قانوني يسمح لهم
بسهولة فهم المعطيات ود َقة تسجيلها ونقلها .ومع بداية المرحلة الثانية من المشروع في جانفي  ،2102عمدت الشبكة الى تعزيز
قدرات  21محامية ومحامي من خالل المتابعة والتكوين المستمر وهم يمثًلون اليوم الركيزة األساسية لنجاح عمل الشبكة.
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 3.4.1فقه القضاء
مجرد عملية جرد لالخالالت ،وقع
لضمان أكبر قدر من الدقة والموضوعية والشمولية وحتى ال يكون هذا التقرير
ّ
التفكير في االعتماد على فقه القضاء السابق المتعلق بقضايا المخدرات ،براز الدور الذي تلعبه محكمة التعقيب،
ي بسط رقابتها قلى حسإل تطبيق القانون ،وهو توجه ال يخلو من مصاعب تتمثل أساسا في:
 محدودية فقه القضاء المنشور فيما يتعلق بقرارات محكمة التعقيب سواء كمطبوعات (نشرية محكمة
التعقيب) أو على الموقع االلكتروني لوزارة العدل.1
 انعدام أو على األقل ندرة القرارات واالحكام االستئنافية واالبتدائية المنشورة ،وذلك عائد الى غياب أية
نشرية خاصة تهتم بها ،وألنه ال تدرج على الموقع االلكتروني لوزارة العدل.
القانون  25طبق قلى مدى  51سنة ،وأي دراسة موضوقية له تستوجب بالضرورة الرجوق الى قه القضاء
السابق قإل ترة المالحظة المعتمدة ي هذا التقرير.
 4.4.1اللقاءات المباشرة والتصريحات
ولتجاوز هذه الصعوبات كان من الضروري االتصال بعدد من المحامين المباشرين لقضايا المخدرات والحصول
منهم على نسخ من القرارات واالحكام غير المنشورة ،التّي لديهم بحكم نيابتهم ألحد أطراف القضية.
عالوة على االتصال بعدد من المساه ّمين الفاعلين في المجال اإلداري والقضائي والحقوقي والصحي واألمني
لالستفادة من خبرتهم ،وهم السيدات والسادة:
 العميد محمد الفاضل بإل محفوظ ،عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
 العميد قبد الستار بإل موسى ،رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقّوق االنسان.
 العميد حا ظ بإل صالح ،وزير العدل االسبق.
 الدكتور نبيل بإل صالح ،مدير عام الصحة بوزارة الصحة سابقا وعضو في اللجنة التّي أعدت مشروع
القانون.
 القاضية سلمى قبيدة ،مكلفة بم مورية بديوان وزير العدل.
 القاضي حمادي الرحماني ،قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة االبتدائية بتونس.
 االستاذ غازي المرابط ،محام وعضو مؤسس في مبادرة "السجين ."22
 االستاذ نورالديإل النيفر ،استاذ جامعي مختص بالعلوم البيو طبية وعلم االجرام.
 مفتش أمإل ،في إحدى الفرق العدلية مكلف أساسا بقضايا المخدرات (طلب عدم الكشف عن هويته).

 -1الذي هو في الحقيقة انعكاس للنشرية الورقية ومتوقف تقريبا عند حدود سنة .2111
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وقد قدّمت هذه اللقاءات ،مزيدا من المعطيات التّي وقع توظيفها في تحرير هذا التقرير .عالوة على أنه وقع اعتماد
تصريحات إعالمية لبعض األطراف ممن تعذّر االلتقاء بهم.
انطالقا من منهجية التحليل السابقة فإنه ال بد من التذكير بما تضمنته التقارير السابقة للشبكة من تحفَظات منهجية
تتمثل في:
-

قدد المحاكمات والجلسات التي تمت متابعتها.

-

قدم امكانية استخدام طريقة السبر االقتباطي وال طريقة الحصص النسبية (أو الكوتا( .

-

وجــود استمارات لم تتو ر يها المعلومات الكا ية والتي لم يتمكإل المالحظون مإل استقصائها.
 5.1التوصيات

استنادا الى كل ما سبق ،تم ًكنا من الخروج بجملة من المالحظات واالستنتاجات التّي سمحت بتقديم توصيات
بهدف تحسين الممارسات القضائية في قضايا المخدرات والقضايا الجزائية بصفة عامة ،وكذلك اقتراح بعض
التنقيحات على مشروع قانون المخدرات ،وهي توصيات تم التباحث فيها مع فريق المالحظين ،كما وقعت
مناقشتها أثناء المقابالت ،وخاصة مع ممثلة وزارة العدل.
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الفصـل األول :واقـع المحـاكمات ي قضـايا المـخدرات
يتركز اهتمام الشبكة قلى مالحظة مدى استجابة المحاكمات الجزائية للمعايير الدولية المضمنة ي المعاهدات
والمواثيق الدولية وا قليمية ،والمكرسة في الدستور و ّ
مجلة االجراءات الجزائيّة ومختلف النصوص الخاصة
ذات الصلة ،وكيفية تعامل السلطة القضائية والمحامين معها ،ومدى تمسكهم بها والتزامهم بتطبيقها حتى في
الفترات االنتقالية.
فعلى الرغم من الفراغ الدستوري الذي عاشته البالد ما بين مارس  2100وجانفي  2102أي ما بين تعليق العمل
بدستور غرة جوان  0424وتنقيحاته والمصادقة على دستور الجمهورية الثانية بتاريخ  07جانفي  ،2102وهي
فترة كان يحكمها تنظيم مؤقت للسلط العمومية ،خال تماما من أي تنظيم للحقوق والحريات ،ولكنه خلو لم يمنع
المحاكم من مواصلة العمل ب حكام دستور  0424المتعلقة بالحقوق األساسية والحريات ،باعتبارها قواعد كونية
أساسية.
ويمكن القول ب نَ أحكام الدستور الجديد أكثر دقة وتفصيال من الدستور السابق ،فيما يتعلق بضمانات المحاكمة
العادلة ،وهي تتضمن تقريبا أه ّم مقتضياتها المقررة في المعايير المرجعية الدَولية.
لكن النصوص وحدها ال تكفي طالما لم تقترن بإرادة سياسية واضحة لإللتزام بها وتطبيقها ،فاإلنتهاكات تواصلت
تعرض للتعذيب على يد موظفي الدولة منذ  2100إلى ماي
تم تسجيل أكثر من  211شكوى إدعاء ّ
في الواقع ،إذ َ
تم حفظ  % 71منها دون أية إجراءات ،ما يجعل مرتكبي هذه األفعال يفلتون من العقاب.
َ ،2102
وقد أكد تقرير منظمة العفو الدّولية المتعلق بتونس لسنة  2102-2102تسجيل حالة موت تحت التعذيب لشخص
متهم بجرائم مخدرات.1
كما ان المعلومات المتداولة تشير الى ممارسات خطيرة يقوم بها أعوان الضابطة العدلية عند القيام بعملهم في
موثقة حتى اآلن.
مجال مكافحة المخدرات ،وهي معلومات لم يقع إثباتها بموجب دراسات علمية ً
عالوة عما سبق فقد أمكن لفريق المالحظين التابعين للشبكة ،تسجيل عديد اإلخالالت التّي تتعارض مع مقتضيات
الدستور والمعايير المرجعية الدولية والقوانين النافذة خالل مالحظتهم للمحاكمات في قضايا المخدًرات .لذا فإننا
سنحاول في هذا الفصل بيان مدى انعكاس المقتضيات الدستورية الجديدة قلى الممارسات العملية ي قطاق
العدالة ،بالنسبة للمحاكمات في قضايا المخدرات ،وذلك انطالقا م ّما رصده مالحظو الشبكة في عديد الجلسات
وعديد الجهات.
ولقد اعتمدنا نفس المحاور المعتمدة في استمارة المالحظة وهي
-0
-2
-3
-2
-2
-6
-7

الحق ي انابة محام.
الحق ي محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
الحق ي محاكمة قلنية.
ا تراض قرينة البراءة.
مبدأ المواجهة (قرض وسائل االدانة والبراءة)
منع التعذيب وسوء المعاملة
المفاوضة والتصريح بالحكم
-https://www.amnesty.org/download/.../POL1000012015ARABIC.PDF
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1

.1

الحق ي إنابة محام:

يعـد ّ
حق االسـتعانة بمحـام من الحقوق األساسية في المحاكمة الجزائيّة ،طبق المعايير المرجعية الدّولية ،وهو من
الحقوق الدستورية ،المضمونة بموجب القانون.
بون كبير بين إقرار الحق ،وتفعيل الحق وضمان نفاذه وهو ما يستوجب استعراض
لكن غالبا ما يكون هنا ّ
االمرين.
1.1

إقرار مبدأ تكا ؤ وسائل الد اق

يشكل حق التمثيل أمام المحاكم بواسطة المحاميإل ،حتى ي الحاالت التي ال يملك يها الشخص الوسائل المالية
للبدء ي الدقوى ،جزءا متمما للحق ي محاكمة قادلة معترف بها ي القانون الدولي .ويجب تمثيل األشخاص
المت همين بارتكاب الجرائم بمحام يضمن لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة
تحترم جميع مراحل الدعوى.
وفي هذا االتجاه نص ا قالن العالمي لحقو ا نسان على ضرورة تو ير الضمانات الكا ية للد اق كما أن أحكام
العهد الدولي الخاص بالحقو المدنية والسياسية ،فصلت تلك الضمانات بوجوب توفير ضمانة االستعانة بمحام
وتضمنت مجموقة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذيإل يتعرضون ألي شكل مإل أشكال االحتجاز أو
السجإل المعتمدة بقرار مإل الجمعية العامة لألمم المتحدة ي  1899/15/8عديد المواد الموجبة لضمان االستعانة
ّ
الحق.
بمحام كما اقر الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ما يفيد إقرار هذا
وتضمنت المبادئ األساسية حول دور المحامي المعتمدة مإل مؤتمر األمم المتحدة الثامإل لمنع الجريمة ومعاملة
المقررة لجميع األشخاص
المجرميإل ،ها انا  1892أن "الحماية الكافية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية
ّ
اقتصادية كانت أم اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية تقتضي حصول جميع األشخاص فعال على خدمات
قانونية يقدَمها مهنيون قانون َيون مستقلون".
وقد تضمنت ّ
حق كل شخص:
.1
.5
.1
.8

في طلب مساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل
االجراءات الجنائية،
وأن تلتزم الحكومات بتوفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على االستجابة تتيح االستعانة
بالمحامين بصورة فعالة،
وأن تقوم بإبالغ جميع األشخاص بحقّ هم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى
القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية،
وكذلك أن توفَ ر للمحامين القدرة على أداء وظائفهم بدون خوف أو إعاقة ،وأن توفر لهم
الحماية الكافية.

واقر الدستور التونسي الحالي ي الفصول  53و 58و 125و ،129الحق ي إنابة محامي ي سائر أطوار
التتبع والمحاكمة ،مع ضمان الحق ي ا قانة العدلية لكل مإل هو غير قادر ماديا.
كرست مجلّة االجراءات الجزائيّة ال ّ
حق في االستعانة بمحام صراحة في الفصول  64و 020و 210وهو
كما َ
1
يشمل جميع أصناف الجرائم (جنايات ،جنح ،ومخالفات) ،ولكنه ال يشمل مرحلة التتبع .كما أن الحق ي تسخير
 -1من المفترض ان يقع اقرار حق ذي الشبهة المحتفظ به بإنابة محام في طور البحث األولي ،فقد تم اعداد مشروع قانون ينظم حق حضور
المحامي مع المحتفظ بهم منذ اللحظة األولى لالحتفاظ وقبل اي عمل تقوم به الضابطة العدلية ،وهو مشروع قانون عدد  03/2103يتعلق بتنقيح
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محام يقتصر قلى الجنايات قط فيما تقتصر ا قانة العدلية قلى بعض الجنح ،وهو ما من ش نه أن يجعل هذه
األحكام غير دستورية ويت ًجه مراجعتها في أقرب وقت.
فذو الشبهة مهمـا كانـت درايتـه بالقواعـد القانونيـة الموضـوعية واإلجرائيـة ال غنـى لـه عـن محـام يدافع عنه
ويقدم له المساعدة لت كيد براءتـه ،أو لبيان ظروف ومالبسات إقترافه للجريمة ،منذ الوهلة األولى إلنطالق
التتبعات ضده ،وفي جميع أطوار المحاكمة مهمة الد اق ليست قاصرة قلى تحقيق براءة ذي الشبهة بـل هـي
أقظـم وأنبـل مـإل ذلـك إذ أنهـا شريك ي إقامة العدل والد اق قإل الحقو والحريات .وهو ما نصت عليه
صراحة الفقرة األولى من الفصل  012من الدستور التونسي.
 5.1ممارسة مبدأ تكا ؤ وسائل الد اق
رغم أه ّمية تمتع ذي الشبهة بهذا ال ّ
حق الدستوري  ،الذي الزال منقوصا طالما أنه ال يشمل مرحلة التتبع ،فإن
مالحظة سير المحاكمات في قضية المخدرات ،أظهرت عديد اإلخالالت والصعوبات في ممارسة هذا ال ّ
حق حتى
أمام القضاء .وهي نقائص رصدت انطالقا مما تقتضيه ال َنصوص القانونية النافذة ،ال إعتمادا على ما هو مفترض
المشرع والقاضي
بموجب الدستور .وحسبما تمت مالحظته ،فإن هذه اإلخالالت يتقاسم مسؤوليتها كل من
ّ
والمحامي.
 1.2.1قلى مستوى التشريع
رغم مرور قرابة السنتين على نفاذ أحكام الدستور ،فإن جميع االخالالت التّي تم تسجيلها في التقارير السابقة
وأقر أحكاما خاصة بها.
الزالت قائمة ،مع أنً الدستور ً
نص صراحة على تجاوز أغلبها ً
صة في:
وتتمثًل اإلخالالت المرصودة خا َ
-

غياب المحامي عند االحتفاظ
عدم تفعيل مبادئ تكافؤ وسائل الدّفاع والمواجهة في المحاكمات الجزائيّة

 1.1.5.1غياب المحامي قند االحتفاظ
ينص الدستور الحالي في الفصل  53منه قلى أن" :المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ي محاكمة قادلة ت ُكفل له
َ
يها جميع ضمانات الد اق ي أطوار التتبع والمحاكمة" .أي أن نيابة المحامي صارت تشمل مرحلة التتبع أو
البحث األولي بجميع مكوناته  ،وهو ما تؤكده بصفة غير مباشرة كذلك أحكام الفصل  58الذي يضمإل للمحتفظ به
حقه ي أن ينيب محاميا.
ومبدئيا ال يحتاج ممارسة هذا الحق لنصوص تطبيقية خاصة وأن نص الدستور يمنح المحامي نيابة كاملة للدفاع
عن منوبه ،ال قيد فيها وال شرط .وبالتالي فإن عدم السماح للمحامي بولوج مراكز األمن هو من قبيل تعطيل أحكام
الدستور.
فالنص واضح ،صريح " :جميع ضمانات الد اق ي أطوار التتبع" ،وال إجتهاد مع النص الصريح .عالوة على
أن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ،أقر بدوره هذا الحق منذ سنة .2100
لكن مجلّة اإلجراءات الجزائيّة ،لم يقع تنقيحها بعد ،والزالت تقصر حضور المحامي لدى باحث البداية على حالة
وجود إنابة عدلية ،1وهو حضور شكلي لضمان سالمة األبحاث فقط.

وإتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية ،ولكن لآلسف فإن النسخة المعروضة على لجنة التشريع العام تتضمن جملة من النقائص والقيود التي
من ش نها أن تحد من فاعلية هذا الحق عمليا.
-1الفصل  27من م ا ج.
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واالشكال هنا وهوان مجلس نواب الشعب صادق على قوانين ذات صبغة جزائية وتتضمن أحكاما إجرائية تتعلق
ب عمال التتبع والمحاكمة دون أن يقع التنصيص على وجوبية حضور المحامي في كل أطوار التتبع والمحاكمة كما
يقضي بذلك الفصل  27من الدستور الحالي .وهو أمر من المرجح أن يتكرر مع مشروع قانون المخدَرات الجديد.
5.1.5.1

قدم تفعيل مبادئ تكا ؤ وسائل الد اق والمواجهة

إن األحكام المتعلقة بضمان تكا ؤ وسائل الد اق والمواجهة ي المحاكمات الجزائية ،خاصة تلك المنظمة
للتسخير وا قانة العدلية التزال بعيدة قإل المعايير الدولية والدستور ،رغم الترفيع في منحة التسخير المسندة
للمحامين المتمرنين المسخرين في قضايا جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية لتصبح مائتان وخمسون دينارا
عن كل قضية .إال أن هذا المبلغ ال يشكل مقابال محفزا لتشجيع المحامي المسخر قلى القيام بواجبه قلى أتم
وجه ،وهو مبلغ بعيد عن تقديرات الحد االدنى لألتعاب التّي ضبطها مثال فرع تونس للمحامين في 2103/17/01
والمتمثلة في:

الناحية
االبتدائية

المحكمة

االستئناف
التعقيب

نوق القضية
مخالفات  /جناحي
جناحي  /تحقيق
جنائي
جناحي  /اتهام
جنائي
جزائي

االتعاب بالدينار
311
211
711
611
111
0111

وعالوة عما سبق فإن المظنون فيه الراغب في الطعن بالتعقيب أو من تعلقت به جنحة ال يتمتع بال ّ
حق في تسخير
محام ،ويبقى حقّه في التمتع بإعانة عدلية مشروطا .وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 129
سر القانون اللجوء إلى القضاء
من الدستور الحالي التّي تنص على أن" :حق التقاضي وحق الد اق مضمونان ،ويي َ
ويكفل لغير القادريإل ماليا ا قانة العدلية".
فحسب النص الحالي للدستور فإن ا قانة العدلية يجب أن تكون لكل مإل هو غير قادر ماديا ،دون أي شرط أخر.
لكن حسب القانون المنظم لإلعانة العدلية بالنسبة لذي الشبهة فإنها مقيدة بقيدين وهما:
 أن ال يقل العقاب قإل  1سنوات سجإل وأن ال يكون قائدام ّما يجعل قانون ا قانة العدلية بصيغته الحالية غير دستوري ،ويتجه تنقيحه بصفة عاجلة.
وبغض النظر عن مقتضيات الدستور فإن العمل بآليتي التسخير واإلعانة العدلية في الواقع الزال بعيدا بصفة عامة
عن المستوى المطلوب.
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فبمقارنة بسيطة بين عدد القضايا الجزائيّة (في مختلف الجرائم) التي نظرت فيها محاكم واليات إقليم تونس
الكبرى الخمس ،تونس  0وتونس  2وبن عروس واريانة ومنوبة ،وعدد اإلعانات والتساخيرالتّي سجلها فرع
تونس للمحامين 1الذي يشمل المحاكم الخمس سالفة الذكر سيالحظ ما يلي:
إن مجموع عدد التساخير ما بين سنتي  2102و 2102بلغ  0334تسخيرا فقط .في حين بلغ عدد القضايا الجنائية
والتحقيقية الواردة ما بين سنتي  2102-2102ما مجموعه  2213قضية جنائية ،و02272قضية تحقيقية ،أي ما
.2
جملته  13233قضية
بينما كان عدد القضايا الجزائية المعروضة على المحاكم على النحو اآلتي:

الجهة
القضائية
قضاة التحقيق
جناحي
جنائي
المجموق

قدد القضايا 5218-5211

قدد القضايا 5211-5215
الواردة

المفصولة

الواردة

المفصولة

2125
31288
1868
38918

2188
22922
1651
35222

2535
38112
5212
99551

2183
31882
5581
38139

وانه فيما يتعلق بالمدة المتراوحة بين  2102/2/31و 2102/16/14فقد تم منح:

الجهة القضائية
قاضي تحقيق
المحكمة العسكرية
الدائرة الجنائية االبتدائية
الدائرة الجنائية االستئنا ية

قدد التساخير
523
85
83
521

أي ما مجموقه  228تسخير.
وبالنسبة لإلعانة العدلية فإنها لم تتجاوز في مجملها (مدني وجزائي) عن نفس المدة  271اعانة موزعة على النحو
اآلتي:
قدد االقانات العدلية
11
38
122

المحكمة
ابتدائية اريانة
ابتدائية بإل قروس
ابتدائية تونس1

 -1فرع تونس للمحامين ،التقرير االدبي المقدم للجلسة العا ّمة العادية للسنة القضائية  2102-2102بتاريخ  2102/16/26ص -07
.01
-2احصائيات منشورة على موقع وزارة العدل التونسيةhttp://www.e-justice.tn/index.php?id=1432 :
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هذه االرقام الهزيلة يؤيدها ما سجله مالحظو الشبكة قلى مستوى التطبيق القضائي في قضايا المخدرات.
 5.5.1على مستوى التطبيق القضائي
تبين األرقام المس ًجلة في 118جلسة ،أنً المحكمة أعلمت المظنون فيه بحقّه في إنابة محام في  07حالة فقط فيما لم
تقم بذلك في 7حاالت ،ولم تتوفر المعلومة في 11قضية ،كما لم تكن المس لة مطروحة في 83قضية أخرى ،وهي
إ ًما حاالت تتعلًق بجنح ،أو بوجود محامي مكلف من المظنون به أو من عائلته.

م ّما يعني ان هنا  7حاالت (أي بنسبة  %5.9تقريبا من القضايا محل المالحظة) حوكم يها أشخاص دون
ضمان حقهم ي الد اق ،وهذا أمر مخالف للمعايير الدّولية والدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة.
وهذا اإلخالل ال يمكن اعتباره عارضا أو طارئا ،فقد سبق لمالحظي الشبكة حسبما هو ثابت في التقارير السابقة،
أن سجلوا نفس اإلخالل وهو ما من ش نه أن يلفت اإلنتباه الى أن بعض المحاكم ال تعير وزنا ل ّ
حق الدّفاع ،الذي هو
جوهر المحاكمة العادلة.
ولتجاوز هذا الوضع ،فإنه من المتجه إقرار قاقدة قامة تقضي بوجوبية أن يقع إقالم الشخص محل التتبع
الجزائي بأن له الحق بأن يستعيإل بمحام حتى ي المخالفات .كضرورة إعالمه ب ن له الحق في تسخير محام له
في الجنايات ،وحقّه بالتمتع بإعانة عدلية في الجنح.
عالوة عما سبق ،فإن المحكمة لج ت في حالة واحدة للتسخير الحيني ،فيما أخر القاضي الجلسة في  2قضايا
أخرى إلى حين قيام فرع المحامين بتسخير محام ،لكن في 17حالة أخرى لم يقم القاضي بإجراءات التسخير ولم
تكن هذه الفرضية مطروحة في  41قضية وغابت المعلومة في الباقي.
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وهنا البد من اإلشارة إلى أن التسخير الحيني جلسة مخالف للقانون ،الذي يوجب أن يتم التسخير من طرف
رئيس فرع المحامين هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن المحامي المسخر جلسة لن يستطيع القيام بواجبه طبق
المقررة ل ّ
حق الدّفاع ،وغالبا ما يكون حضوره شكليا لتصحيح اإلجراءات فقط.
األصول
ّ
سجل يها إنكار لضمانة الد اق ،التّي يعتبر
يستخلص م ّما سبق ان هنا عدة حاالت من القضايا محل المالحظةُ ،
مجرد فرض قيود تحد منها ،إخالل بقواعد المحاكمة العادلة التّي كفلها الدستور ونيل من أصل البراءة ،الذي يعد
ّ
السياج الدستوري الذي يجب أن تدور داخله اإلجراءات والقواعد القانونية ،حيث أن عدم حضور محامي يدافع
عن المتهم حفاظا على حقّوقه يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
فالمظنون فيه هو شخص بريء إلى أن تثبت إدانته ومن ثم فإن األصل هو تمتعه بجميع الحقوق والحريات التّي
كفلها الدستور الجديد متجاوزا حدود ما نظمها القانون ،ويفترض بالقضاء أن يعطي األولوية ي التطبيق للقاقدة
األ ضل للمظنون يه ،خاصة عندما تكون أعلى مرتبة من غيرها.
نص عليه الدستور من أنَ ّ
حق الدّفاع مضمون في كافة مراحل التتبع والمحاكمة ،يجب أن يسري بالنسبة إلى
فما َ
جميع أنواع الجرائم ،وينطبق على كل مراحل اإلجراءات الجزائيّة المتعلقة بالت َتبع.
وعالوة عما سبق فقد س َجل فريق المالحظين جملة من اإلخالالت التّي طالت ّ
حق الدّفاع ومصدرها هم المحاميإل
أنفسهم.
 1.5.1قلى مستوى ممارسات الد اق
يجب أن يمارس محامو الد اق قملهم ي إطار مإل الحرية وأن يؤ ُدوا واجبهم بجد واجتهاد و قا للقانون
ضحوا لمنوبيهم ،حقوقهم التّي يكفلها القانون والواجبات
والمعايير المعترف بها وأخالقيات المهنة .ويجب أن يو َ
التّي يمليها عليهم وما غمض من أمور متصلة بالنظام القانوني القائم .كما يجب أن يساعدوهم بكل صورة مناسبة،
وأن يتخذوا مإل ا جراءات ما هو ض روري لحماية حقوقهم ومصالحهم ،ويعينوهم ي الد اق قإل أنفسهم أمام
المحاكم .وقليهم ،وهم يسعون لحماية حقو منوبيهم وتعزيز العدالة ،أن يعملوا قلى حماية حقو ا نسان
والحريات األساسية المعترف بها ي إطار القانون الوطني والدولي.
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ويتعين عند تسخير محام للدفاع عن متهم ما ،الحرص على اختيار محام متمرس ومتخصص ي مباشرة القضايا
التي لها نفس طبيعة الجريمة المرتكبة .فإذا كان المحامي المسخر ال ينهض بواجب الدفاع على نحو فعال ،على
المحكمة أن تتأكد مإل حسإل أدائه لواجباته ،أو تطلب مإل هيئة المحاميإل استبداله.
لكن قراءة المعطيات الخاصة بمالحظة المحاكمات في قضايا المخدِّّرات يسمح بالقول أن محامي المظنون فيهم لم
يمارسوا دورهم قلى الوجه المطلوب ي قديد الحاالت ،وذلك ناتج إما قإل تقصير منهم أو قإل قراقيل
اقترضتهم.
فعلى الرغم من أنه لم تسجل أية حالة لم يتمكن فيها محامي الدّفاع من الحصول على نسخة من ملف القضية .إال
أنه سجلت حالة واحدة أعلن فيها المظنون فيه عن وجود تقصير من محاميه في القيام بواجباته ،وهذا أمر غير
مقبول في المطلق ،ألن من أبسط واجبات المحامي أن يبذل كل العناية في الدّفاع عن منوبه.
بحرية .كما ان المحكمة
ويضاف الى هذه الحالة أنه سجلت قرابة  8حاالت لم يتمكن فيه محامي الدّفاع من الترافع ّ
رفضت في  52حالة الطلبات المقدمة من الدّفاع دون ان تعلًل رأيها.
منع الد اق مإل الترا ع بحرية ،أو ر ض طلباته دون تعليل ،كلها قوائق مإل شأنها ان تمس بمبدأ تكا ؤ وسائل
الد اق ،بما يحول دون القيام به قلى الوجه المرضي.

وإلى جانب ما سبق ،فقد سجل مالحظو الشبكة ي  77حالة من مجموع 118حاالت عدم تقديم محامي الدّفاع
لمالحظات كتابية ،وفي  17حالة وقع تقديم تقرير ،فيما كانت الفرضية غير مطروحة في باقي الحاالت.
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أي أن محامي الد اق يميلون ي أغلبية القضايا محل المالحظة إلى ا كتفاء بالمرا عة الشفاهية دون تقديم تقرير
مكتوب .وهذا يستدعي إبداء المالحظات التالية:
 إن جريان العمل يغلب عليه عدم تحرير الدّفاع لمرافعته واإلكتفاء بضبط خطوطها العريضة ثم المرافعةشفاهة.
 إنَ ما تضمنته مجلَة اإلجراءات الجزائية من تكريس للطابع الشفوي للمحاكمة ال يعني بالضرورة عدم تحريرتقرير يتض َمن كل أوجه الدفاع ،فالشفوية أقرت لضمان المواجهة وليس لمنع تحرير تقرير.
 إنَ كاتب المحكمة وخاصة في الجنح ال يقوم بتدوين المرافعات من تلقاء نفسه. إنَ رئيس الدائرة المتعهدة يكتفي غالبا بإمالء تلخيص مقتضب على الكاتب ليدونه في محضر الجلسة. إنَ عدد الملفات التّي تنظر فيها المحكمة في كل جلسة مرتفع ويحول دون أن يستحضر القضاة أثناء المفاوضةكل ما سمعوه أثناء المرافعات.
وبالتالي فإن عدم تقديم تقرير كتابي من قبل الدّفاع سيؤدَي إلى:
 إمكانية أن ال يقع التفاوض ي جميع الد وق المثارة منه. أن ال يتضمإل نص الحكم تلخيصا و يا لمقاالت الخصوم والرد قليها. صعوبة إثبات وجود انتهاك لحقو الد اق قند الطعإل أمام المحكمة األقلى درجة.م ّما يتجه معه التخلي عن اإلكتفاء بالمرافعة الشفاهية ،وضرورة أن يمدَ الدّفاع المحكمة والنيابة بتقرير مكتوب،
يبقى حجة وفيصال بين األطراف.
 .5الحق ي محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
ّ
الحق مطلق اليخضع ألية استثناءات .وهو مبدأ قام مإل مبادئ القانون الدولي العر ي .ويقتضي هذا الحق
هذا
مإل الدول ،إنشاء محاكم مستقل ومحايدة والحفاظ قليها كذلك .وال تتصف المحكمة بالحياد إال بتوفَر معطيين:
 األول :هو أنَه ال يجوز لعضو المحكمة أن يكون لديه رأي مسبق أو إنحياز شخصي. -والثاني :أن يقدًم القاضي الضمانات الكافية الستبعاد أي شكو مشروعة في نزاهته.
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ّ
الحق في المحاكمة
إذ كرست العديد من المواثيق والمعاهدات الدّولية واإلقليمية هذا العنصر كمكون من مكونات
العادلة نذكر منها ،المادة  12مإل ا قالن العالمي لحقو ا نسان التي نصت على أنه" :لكل إنسان قلى قدم
المساواة التامة مع اآلخريإل ي أن تنظر ي قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وقلنيا للفصل ي
حقوقه والتزاماته و ي أية تهمة جزائية توجه إليه ".والمادة  18مإل العهد الدولي الخاص بالحقو المدنية
صت على أنًه" مإل حق كل رد لدى الفصل ي أية تهمة جزائية توجه إليه أو ي حقوقه
والسياسية التّي ن َ
والتزاماته ي أية دقوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر قلني مإل قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم
القانون".
والمادة  23مإل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التّي نصت على أن '' يحاكم المتهم محاكمة قلنية ...
منصفة  ...وتجرى قلى نحو نزيه  ...وأن يتاح له ما يكفي مإل الوقت والتسهيالت لتحضير د اقه وللتشاور
بحرية مع محام مإل اختياره"
ّ
الحق في أن يحاكم
وينص المبدأ  5مإل المبادئ األساسية المتعلقة باستقالل السلطة القضائية على أنه" :لكل فرد
المقررة  .وال يجوز إنشاء هيئات قضائية
أمام المحاكم العادية أ والهيئات القضائية التّي تطبق اإلجراءات القانونية
ّ
المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية ،لتنتزع الوالية القضائية التّي
ال تطبق اإلجراءات القانونية
ّ
تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية ".
أما على الصعيد اإلقليمي فقد تضمنت المادة  11مإل الميثا العربي لحقو ا نسان الصادر ي  5228/1/8أنه
ّ
الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة
" لكل شخص
ومنش ة سابقا بحكم القانون''.
فإذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء ،والحريات تصان بالقضاء ،والعدل يتحقّق بالقضاء ،وعمارة المجتمع تكون
بالقضاء واستقرار األوضاع والمعامالت يكون بالقضاء ،فينبغي بالمقابل أن يكون للقضاء مظهر يناسب عظمة
رسالته هو مظهر االستقالل ،والكفاءة ،والحياد ،والنزاهة .ويقصد باستقالل القضاء " :أال يخضع القضاة ي
ممارستهم لعملهم لسلطات أي جهة أخرى وأن يكون قملهم خالصا قرار الحق والعدل خاضعا لما يمليه الشرق
والضمير دون أي اقتبار آخر''.
ويمكن القول أنَ الدستور الحالي تضمن األسس الالزمة إلقامة سلطة قضائية مستقلة وكفؤة ومحايدة.
قد جاء ي التوطئة" :تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ... ،وقلى مبدأ الفصل بيإل السلطات
والتوازن بينها ... ،وتضمإل يه الدولة قلوية القانون واحترام الحريات وحقو ا نسان واستقاللية القضاء
."...
وهو ما تضمنته كذلك الفصول المخصصة لتنظيم السلطة القضائية في الفصول 125و 121و 129و 128و112
و – 112الفقرة الثانية والفقرة األخيرة.
وحسب ما تم تسجيله من قبل المالحظين بالنسبة للقضايا موضوع هذا التقرير فقد لوحظ ما يلي:
فيما يتعلق بالتزام المحكمة واجب الحياد ،فقد سجل وجود بعض اإلخالالت.
إذ سجلت  2حاالت أظهرت فيها المحكمة تحي زا وتحامال في التعامل مع المظنون فيه ،وهو رقم بسيط نسبيا كان
مإل المفترض أن ال يوجد أصال.
كما سجل فريق المالحظين أربع حاالت تدخل فيها القاضي أو سمح بصدور تصريحات مخالفة لمعايير تسيير
الجلسة من أحد األطراف.
عالوة على أنه سجلت حالتي تجريح في القاضي.
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 .1الحق ي محاكمة قلنية
يقصد بعلنية المحاكمة حق كل مواطإل أن يحضر جلسات المحاكمة ،وأنه قلى المحكمة ان تو ر له ذلك (قدر
االمكان) ،سواء أكان ذلك الفرد يحضر بصفته الشخصيًة أم بصفته صحفيا أو ممثًال للمجتمع المدني .ومن أهم
األمور التّي توفرها علنية المحاكمة هو ضمان عدالة المحاكمة ونزاهتها ،إذ إن الجمهور الحاضر هو بمثابة
الرقيب قلى اجراءات المحاكمة ووقائعها ،إضافة الى ذلك فإن عالنية المحاكمة توفر للجمهور فرصة لمعرفة
كيفية تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية.
فاألصل هو عالنية المحاكمة ،إذ جاء ي الفقرة ( )1مإل المادة  11مإل االقالن العالمي لحقو االنسان '' كل
شخص مت َهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا ،في محاكمة علنية تكون قد توفرت فيها جميع
الضمانات الالزمة للدفاع عنه".
الخاص بالحقو المدنية والسياسية '' ،الناس سواسية
وجاء ي الفقرة ( )1مإل المادة ( )18مإل العهد الدولي
ً
أمام القضاء ،ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى
مدنية ،ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية ''.
لكن نفس الفقرة ( )1مإل المادة ( )18مإل العهد الدولي الخاص ،تجيز منع الصحافة والجمهور من حضور
المحاكمات كلَ ها او بعضها لدواعي اآلداب العامة او النظام العام او االمن القومي في مجتمع ديمقراطي او
لمقتضيات حرمة الحياة ،او في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية" .وبالرغم من هذا االستثناء الصريح،
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فال بدّ أن يتم تبرير أية إستثناءات من هذا القبيل بدقة ،وتقييمها على أساس كل حالة على حدا ،وأن تخضع
لإلشراف القضائي المعمول به.
ولضمان أن تكون الجلسات والمحاكمات بصورة علنية:
 يجب أن تكون جميع المعلومات الالزمة المتعلقة بتواريخ ،وأماكإل جلسات المحاكمة ،وكذا تفاصيل المحكمةالمسؤولة قإل النظر ي القضية ،متاحة للجمهور مإل طرف الهيئة القضائية أو المحكمة المعنية؛
 يجب قلى السلطات إنشاء نظام دائم لنشر معلومات حول الجلسات؛ يجب تو ير تسهيالت كا ية لتمكيإل مإل يهمه األمر مإل الجمهور مإل حضور جلسات المحاكمةوقد نص الدستور التونسي الحالي صراحة على وجوبية علنية المحاكمة ،ي الفقرة األخيرة مإل الفصل 129
ونصها " :جلسات المحاكم قلنية إال إذا اقتضى القانون سريتها وال يكون التصريح بالحكم إال ي جلسة قلنية".
فالدستور يقر المبدأ ،ويجيز االستثناء ،تماشيا مع المعايير الدولية.
ويكرس الفصل  181م.إ.ج على المحكمة واجب استدعاء المظنون فيه للحضور واالستماع له ،إلتاحة المجال
َ
يكرس أيضا واجب عدم إجراء المحاكمات الفورية ،إذ البدَ أن يقع تعيين تاريخ مع ًين
وهو
نفسه،
عن
ّفاع
د
لل
أمامه
ّ
ووقت محدد لجلسة وقاعة المحاكمة.
إنطالقا من هذه المعايير فإن األرقام المس ًجلة من قبل مالحظي الشبكة تسمح بالقول أن هنا إخالالت واضحة
يجب العمل على تجاوزها ،بالنسبة الحترام قلنية المحاكمة.

فصحيح أن أغلب الجلسات كانت علنيَة  112جلسة قلنية مقابل جلستيإل قط سريتيإل وكانتا تتعلقان ب طفال لكن
هذه العلنيً ة كانت ظاهرية فقط ،وغير مستجيبة لكل مقتضيات العلنية ،فكتابة المحكمة لم تقم في أغلب القضايا (58
حالة) بتعليق قائمة القضايا المنشورة قبل الجلسة.
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وهذه النقائص وا خالالت مإل شأنه أن تفقد المحاكمة طابعها العلني ،وهو ما يفرض قلى المحكمة واجب
مراقبة أقمال الكتابة ،ومراجعتها قبل انطال الجلسة
وعالوة على ما سبق فقد سجلت كذلك  51حالة منع فيها مواطنون من دخول قاعة الجلسة.
إن األرقام السابقة قد تبدو بسيطة وليست ذات داللة ،لكن الحقّيقة أن هذه االرقام على قلَتها ينبغي أن ال تكون
ّ
الحق في محاكمة علنية،
موجودة أصال ،ألنَ حضور المواطنين والصحافة والمجتمع المدني ،هو من مقتضيات
ومن ش نه منح مصداقية للمحكمة ،لهذا فإنه من المفترض أن ال يكون هنا أي منع إال في حاالت الضرورة،
وحماية للمتقاضين.
  .8إ تراض قرينة البراءةتحتل قرينة البراءة مكانة هامة ضمن المنظومة الجزائية ،فقد احتوى ا قالن العالمي لحقو ا نسان ي المادة
( ، )11قرة األولى ،أن '' كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنيَة
نص العهد الدولي الخاص بالحقو
تكون قد وفَرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه'' ،كما
َ
المدنية والسياسية ي المادة  ،18قرة ثانية على أنَه "من ّ
حق كل مت َهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن
يثبت عليه الجرم قانونا" ،ومن جانبه تضمن الميثا ا ريقي لحقو ا نسان والشعوب التنصيص قلى قرينة
البراءة ي المادة ( )3الفقرة (ب) ونصها " :اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ، ''..وكما
نصت عديد التشاريع الدّولية األخرى على قرينة البراءة ،كما تضمإل الميثا العربي لحو ا نسان ضمإل المادة
( )11منه أن" المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
ونص الدستور التونسي على قرينة البراءة بالفصل  53منه " :المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة
تكفل له فيها جميع ضمانات الدّفاع في أطوار التتبع والمحاكمة".
وقد اعتبرت محكمة التعقيب أن" :ما ورد بالمطعن من ّ
أن المحكمة كان عليها البحث عن البراءة إنّما هو مردود من
أصله ،إذ البراءة مفترضة في المتّهم حتى تقوم األدلة المعاكسة التي مإل شأنها إقناق وجدان القاضي الجزائي
بإدانته".
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وبالرجوع الى ما تم تسجيله من إخالالت اثناء المحاكمات التّي وقعت مالحظتها ،يتبين وأن احترام قرينة البراءة
كان دون المستوى المطلوب:

إذ سجلت  25حالة إدخال للمظنون فيهم الى قاقة الجلسة وهم مكبلي اليديإل .وحتى يكون التقييم موضوعيا فإن
هذه الحاالت على كثرتها ،يمكن ان تكون مبررة ،بالتصميم العمراني للمحاكم ،ف غلب غرف اإليقاف غير مرتبطة
بممرات مؤمنة ،وغالبا ما يقع نقل المظنون فيهم الموقوفين ،وسط المواطنين ،م ّما يجعل أعوان
بقاعات الجلسة
َ
األمن مضطرين لعدم رفع االغالل َاال داخل قاعة الجلسة ،وقبل دخول هيئة المحكمة .وم ّما يؤكد أن األمر ال
يشكل انتهاكا مقصودا إذ أنَه لم تسجل سوى حالة واحدة فقط مثل فيها المظنون فيه أمام القاضي وهو مكبل اليدين.
إال أن ا خالل الحقيقي الذي يجب الوقوف قنده ،ألنه يكاد يكون من الممارسات الغالبة في المحاكمة الجزائيّة،
هو قدم إقالم المظنون يه بحقه ي أن ال يدلي شهادة ضد نفسه أو ضد أحد أقاربه ،فقد سجلت  89حالة لم تقم
بها المحكمة بإعالم المظنون فيه بذلك ،وسجلت  8حاالت تم السماح بصدور تصريحات أو تصرفات مخالفة
لمعايير تسيير الجلسة من المتواجدين في قاعة الجلسة.
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ويضاف الى ما سبق أمرين ال يقالن خطورة وهما:
-

إن المحكمة مارست في  11حالة ضغطا على المظنون فيه لالعتراف بما نسب إليه.
وأنَ القاضي تعامل مع المظنون يه كمذنب قبل صدور الحكم ي  19حالة.
وهنا حالة وحيدة رفض فيها القاضي سماع أحد المظنون فيهم.

ونؤكد هنا مجددا أن األرقام السابقة قد تبدو للبعض بسيطة وال تشكل سلوكا عاما ،أو غالبا ،ولكنها مع هذا تبقى
مثيرة لإلهتمام ،ويجب التركيز قليها ،والتنديد بها ،إلى أن تزول تماما ،بعض االنتهاكات ال تقاس بالعدد أو
بالنسبة ،وإنما تقاس بالوجود مإل قدمه.
  . 2مبدأ المواجهة (قرض وسائل ا دانة والبراءة)يعني مبدأ المواجهة ،خاصة ما يلي:
 -1أال يوضع أي طرف في أية مرحلة من مراحل اإلجراءات في وضع سيء ،أو أقل مكانة،
مقارنة بالطرف المقابل.
 -5للمظنون فيه الحق في أن يستجوب الشهود ،وأن يمثلوا ،ويشهدوا ،أمامه في ظل نفس الظروف
التّي يدلوا فيها بشهاداتهم ضده.
 -1للمظنون فيه والنيابة العا ّمة وجميع االطراف األخرى نفس الحقوق التّي تضمن مثول الخبراء
وغيرهم ممن لهم القدرة على توضيح القضية كشهود ،وكذلك استجوابهم.
 -8يجب أن يعامل شهود كل من اإلدعاء والدَفاع على قدم المساواة فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية.
 -2لكل من النيابة العا ّمة وللمظنون فيه نفس الحق في الطعن في قرارات المحكمة.
 -2أن تتاح لك َل طرف في الدعوى الفرصة اإلجرائية لدحض واإلعتراض على جميع الحجج
واالدلة التّي يسوقها الطرف االخر.
 -3للمظنون فيه الحق في الحصول على أدلة نفي التهم بنفس الشروط التّي مكنت النيابة العا ّمة من
الحصول على أدلة االتهام ضده.
 -9ينبغي منح جميع الخبراء الذين يستدعيهم الدفاع نفس التسهيالت التّي تمنح ألولئك الذين
تستدعيهم النيابة العا ّمة.
 -8لجميع األ طراف الحق في الحصول على قدم المساواة على التسجيالت ،والوثائق ،واألدلة،
وجميع األوراق التّي تشكل جزءا من ملف القضية.
 -12أن يسمح للنيابة العا ّمة وللدفاع بنفس المدَة الزمنية لتقديم األدلة والحجج.
هذه هي مقتضيات مبدأ المواجهة باقتباره ضمانة أساسية مإل ضمانات حق المتهم ي الد اق قإل نفسه ،1فمن
القواعد األساسية للمحاكمة الجنائية  ،2أال تقام األحكام إال قلى التحقيقات والمناقشات والمرا عات العلنية ،التّي
تحصل في مواجهة الخصوم ،لكي يتم توضيح األدلة ،وكشف غموضها وحقيقتها ،حتى تكون المحكمة في ظروف
تستطيع تكوين قناعتها في وزن األدلة وتقدير قيمتها.

 - 1رضا خماخم ،العدالة الجزائيّة في تونس ،مرجع سابق ،ص.046 .
" - 2وخرق قاعدة الشفوية من طرف محاكم الموضوع يعتبر خرقا لقواعد اإلجراءات األساسية التّي يبطل بها الحكم" قرار تعقيبي جزائي ،عدد
 ،0112مؤرخ في  22جويلية 0422م.ق.ت ،عدد ( )3سنة  ،0463ص.226 .
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وقد نص الفصل  020م.إ.ج .على أنه ":ال يمكإل للحاكم أن يبنى حكمه إال قلى حجج قدمت أثناء المرا عة وتم
التناقش يها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم".
وحسب األرقام المسجلة فإنه من أصل  001جلسة وقعت مالحظتها لم يقع قرض المحجوز ي  91حالة ،وان
المحجوز عرض ي  8حاالت قط.

وغياب المحجوز مإل شأنه ان يحد مإل دور الد اق ي مناقشة أدلة االتهام .وهو أمر يتعارض مع المعايير
الدولية للمحاكمة العادلة ومخالف للفصل  121سالف الذكر.
ومن جهة أخرى ينص الفصل  122مإل م ا ج على أنه " :يمكإل إثبات الجرائم بأية وسيلة مإل وسائل ا ثبات مالم
ينص القانون قلى خالف ذلك ،ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص .وإذا لم تقم الحجة إنه يقضي بترك
السبيل" .يما ينص الفصل  125مإل ذات المجلة قلى أن " ا قرار مثل سائر وسائل ا ثبات يخضع جتهاد
الحاكم المطلق".
صين أنَ وجود نظام إثبات خاص بجريمة معيَنة يفرض على القاضي وجوب اتباعه ،وعدم
ويستفاد من هذين الن َ
المجرد ال يمكن ان يكون دليال على ارتكاب جريمة.
اعتماد نظام اإلثبات العام .كما أنَ اإلقرار
ّ
األحكام الجزائية ال يمكإل أن تبنى قلى االقترا ات المجردة غير المعززة بقرائإل أخرى .وحرية القاضي ي
تأسيس قناقته قلى الدليل الذي يرتاح اليه وجدانه مشروط بأن يكون هذا الدليل مقبوال قانونا وقائما قلى
إجراءات صحيحة .إال أن المتابع لقضايا استهالك المخدرات سيالحظ أن المحاكم ال تلتزم بهذه األصول.
وقد أقرت محكمة التعقيب" :ان حكم البداية قد ت سس على اعتراف المتهم لدى باحث البداية ال غير ،وقد تراجع
ي هذا ا قتراف بالجلسة وبالتالي إن ه ال يمكإل اقتماده كدليل قاطع قلى ا دانة لتراجع المتهم ولعدم وجود ما
يعززه ي الخارج...واتجه التصريح بثبوت براءته ذلك أن األحكام الجزائية ال تبنى قلى االقترا ات المجردة
خاصة إذا وقع التراجع يها".
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  .2منع التعذيب وسوء المعاملةإن حظر التعذيب هو حظر مطلق وال يمكإل تبريره تحت أي ظرف مإل الظروف .ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل
للتقييد ،بمعنى أنه ال يجوز ألي دولة أن تقيد حظر التعذيب مؤقتا ً تحت أي ظرفٍ كان ،سواء في حاالت الحروب
أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو الطوارئ العا ّمة األخرى .عالوة على ذلك ،فإن حظر التعذيب معرف به
كقاقدة آمرة مإل قواقد القانون الدولي  ،أي أنه يلغي أي نص يتعارض معه في المعاهدات أو القوانين العرفية
األخرى.
وقد نصت المواثيق الدّولية على منع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،وكان أخرها
البند الرابع (أ) مإل مبادئ لواندا التوجيهية المتعلقة بظروف االقتقال ،والحبس االحتياطي واالحتجاز السابق
للمحاكمة ي ا ريقيا.
وقد صادقت تونس تقريبا قلى جميع المواثيق واالتفاقيات ذات الصلة ،وتضمن دستور  5218تنصيصا صريحا
المشرع توسع في مفهوم التعذيب عند تنقيح المجلّة
على منع التعذيب وتجريمه وذلك ي الفصل  51منه ،كما إنَ
ّ
الجزائيّة سنة  ،2100فالفقرة قبل األخيرة من الفصل  121مكرر مإل م .ج أصبحت تنص على أنه " :ويعتبر
معذبا الموظف العمومي أو شبهه الذي ي مر أو يحرض أو يوافق أو يسكت قإل التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو
فمجرد غض الطرف عن وجود حالة تعذيب من قبل موظف عمومي ،وعدم قيامه بما
بمناسبة مباشرته لها".
ّ
يوجبه عليه القانون كاف العتباره معذبا.
لكن لألسف فإن أغلب القضاة الزالوا يمتنعون قإل مالحظة وجود تعذيب ،سواء مإل تلقاء أنفسهم ،أو مإل طلب
المتهم أو محاميه ،ذلك ورغم وجود آثار تعذيب حديثة ظاهرة قلى المظنون يه ،كما أنهم يمتنعون عن ترتيب
المشرع وهي بطالن األقوال واالعترافات والتصريحات المنتزع تحت التعذيب.
اآلثار القانونية التّي فرضها
ّ
وهذا السلو القضائي من ش نه أ ن يؤدي الى اعتبار من قام به مرتكبا بدوره لجريمة التعذيب "بالتستر
والسكوت" ،وهو يؤكد أن عديد القضاة الزالوا بعيدين عن الفهم الصحيح للمعايير الدّولية لمناهضة التعذيب
ولمقتضيات المرسوم قدد  122لسنة  5211المؤرخ ي  5211/12/55والمتعلق بتنقيح مجلة ا جراءات
الجزائية والمجلة الجزائية.
فقد سجل فريق المالحظين  12حاالت تم التمسك فيها أمام المحكمة المتعهدة بقضية مخدَرات بوجود تعذيب ،وإذا
ما أخذنا بعين اإل عتبار العدد الجملي للقضايا محل المالحظة في هذا التقرير فإن هذه الحاالت العشرة تشكل ما
نسبته  % 9وهي نسبة مرتفعة جدا وتدل قلى أن ممارسة التعذيب الزالت باعث قلق بما يتوجب معه أن يقوم
القضاة بدورهم الواجب عليهم قانونا.
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كما أنَ تونس صادقت قلى البروتوكول ا ختياري تفاقية مناهضة التعذيب والتّي تلزم بإنشاء آلية وقائية
وطنية تعنى بالرقابة قلى مراكز االحتجاز خالل قام مإل تاريخ المصادقة .إال أن مس لة الموائمة ما بين
التشريعات الوطنية والدّولية تعد أحد المعيقات التّي تواجه االلتزام بما ورد في االتفاقيات ،على الرغم من تعهد
الدول باتخاذ كا ة ا جراءات القانونية وا دارية واالقتصادية التي من شانها ان تساه ّم بإنفاذ االتفاقية...إال أن
القانون الدّولي ال يملك بطبيعته اليات انفاذ امن ش نها ان تجبر الدول على الوفاء بتعهداتها ،وإنما هي مس لة التزام
أخالقي أكثر م ّما هو قانوني.
إال أن المحكمة في  12حاالت لم ترتب على هذا التمسك النتائج القانونية الالزمة ،وتجاهلته ،وهو ما يستوجب من
محامي الدّفاع أن يصر وا على تسجيل إثارتهم لوجود سوء معاملة أو تعذيب في محضر الجلسة ،والتقدم بشكاية
جزائية في الغرض تشمل من مارس التعذيب ومن سكت عنه وتستر عليه.
فما هو جار به العمل اليوم في أغلب الحاالت التّي تثار يها مسألة وجود تعذيب وسوء معاملة مإل تجاهل
المحكمة لألمر ومطالبتها المظنون يه أو محاميه بالتقدم بشكاية ي الغرض هو مإل قبيل السكوت المجرم.
 .3المفاوضة والتصريح بالحكم
إن الحق ي الحصول قلى حكم قلني ومسبب و ي حينه ،يشكل جزءا مإل الحق العام في الحصول على محاكمة
علنية ،ويستند هذا الحق على فكرة التطبيق العلني والشفاف للعدالة ،الذي يحمي األفراد من أي سلو تعسفي
محتمل ،كما أنه يضمن أو على األقل يساعد على وصول الجمهور إلى القرارات القضائية بما يحول دون تطبيق
العدالة سرا ،وبالتالي يحمي من سوء استغالل اإلجراءات القضائية ،ويساعد في الحفاظ على ثقة الجمهور في
تطبيق العدالة فهو يساهم في التيقُّن من تفسير القانون وتطبيقه.
ويقتضي هذا الحق كما هو مشار إليه في كل من المادة ( )1-18مإل العهد الدولي للحقو المدنية والسياسية
والمادة ( )1-2مإل االتفاقية االوروبية لحقو االنسان ،أن يتم النطق بالحكم قلنا خالل مدة زمنية معقولة ويكون
مسببا ومتاحا للوصول .فالنطق العلني بالحكم مطلوب حتى في الحاالت التّي يتم فيها استبعاد الجمهور من
المحاكمة.
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ومع ذلك ،ال يعد هذا المطلب مطلق ا ويتم تطبيق درجات معينة من حرية التصرف فيما يتعلق بوسائل النطق
أقرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،أنه ليس ثمة شكل محدد للنشر يجب
بالحكم العلني .إذ ّ
االلتزام به طالما أن المبدأ األساسي لوصول الجمهور مكفول ،وبالتالي ال مجال لتطبيق العدالة ي الخفاء دون
التدقيق مإل جانب الجمهور.
لكن وجوب النطق العلني بأي حكم ليس مطلقًا .تم تقييد ذلك صراحة في المادة ( )1-18مإل العهد الدولي والمادة
( )1-2مإل االتفاقية االوروبية ،اللتان تشيران إلى عدم الحاجة إلى النطق العلني بالحكم في الحاالت التي:
"تقتضي يها مصلحة األحداث خالف ذلك أو الدقاوى المتعلقة بالخال ات بيإل األزواج أو بالوصايا قلى
األبناء".
كما يجب أن توضح في الحكم بصورة مناسبة األسباب التّي بني عليها .فقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
إلى ضرورة أن يصرح أي حكم عالنيةً بـ« :ا ثباتات األساسية واألدلة والحجج القانونية».
كما يتيح الحق في الحصول على حكم مسبّب لألطراف تحديد ما إذا كانت هنا أسباب الستئناف قرار المحكمة.
ووفقًا لما انتهت إليه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،فال يمكن التمتع قلى نحو صحيح و عال بحقو
االستئناف دون وجود حكم يشير بوضوح كافٍ إلى األسباب التي تم قلى أساسها اتخاذ القرار.
كما تحقق األحكام المسبّبة ،الغرض في إعالم األطراف ب نه قد تم االستماع إليهم ،والرد على دفوعهم ،ومن ث ّم
فإنه يسهم في زيادة استعدادهم لقبول الحكم.
أما بالنسبة لسرقة إصدار األحكام والقرارات ،يتعلق الحق هنا في سرعة نظر الدعوى الذي يحتسب قياسا قلى
الوقت الذي استغرقته القضية منذ اتهام الشخص أو إلقاء القبض قليه ،إلى حيإل صدور حكم بات بحقه .كما
يجب في كل طور أن يتم النطق بقرار المحكمة في أجل معقول .وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على
سبيل المثال ب ن الت خير لمدة ثمانية أشهر بين انتهاء نظر الدعوى وإصدار الحكم أسهم ي حدوث تأخير غير
مبرر ي المدة ا جمالية لإلجراءات.1
وبالنسبة للقانون التونسي فإن احكام الدستور الجديد تنص صراحة وألول مرة في الفصل  129قلى أنه " :لكل
شخص الحق ي محاكمة قادلة ي أجل معقول ....،جلسات المحاكم قلنية إال إذا اقتضى القانون سريتها وال
يكون التصريح بالحكم إال ي جلسة قلنية" .كما ان مجلة االجراءات الجزائية كرست وجوبية تعليل الحكم
(الفصل  )061وسرية المفاوضة والتصريح به علنا.

( Gonzalez v Republic of Guyana - 1جونزاليز ضد جمهورية غيانا) ،بالغ  HRCرقم  ،2112 / 0226وثيقة األمم المتحدة /
 ،)CCPR/C/98 2004/D/1246) 2010الفقرة .02.2
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ومن خالل ما تمت مالحظته خالل متابعة القضايا محل المالحظة تبين وأن هنا جملة من اإلخالالت التّي
تتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون والمعايير المرجعية الدّولية.

ففي حين تمت المفاوضة في أغلب القضايا إثر الجلسة ( 29حالة) ،إال أنه لوحظ في  11حالة أن المحكمة
تفاوضت حينا أي ي قاقة الجلسة ،وأصدرت حكمها بالجلسة ي  9حاالت ،وفي  11حالة تم تأخير المفاوضة
إلى موقد الحق،
كما سجل في  6حاالت تم ت جيل التصريح بالحكم فيها إلى تاريخ محدد ،وفي  2حاالت لم يقع يها احترام تاريخ
التصريح بالحكم ،وفي  19حالة لم يتم نشر الحكم بالتاريخ المحدَد ،مع أن أغلبية القضايا المحجوزة ،تعلقت
ب شخاص في حالة إيقاف ( 65حالة) .وفي  49حالة لم يكن التصريح بالحكم كامال ومعلًال ،كما إن التصريح تم
دون حضور المظنون فيه ،في  59حالة.
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ولكن لم يسجل بصفة عامة في القضايا محل المالحظة تجاوز اآلجال المعقولة للمحاكمة ،وهذا راجع بطبيعة
الحال
الى ا ن المالحظة تعلقت في كل حالة بطور واحد من المحاكمة ،وغالبا إقتصر األمر على جلسة واحدة وغالبا هو
حال قضايا استهال المخدرات التي يتم البت فيها في جلسة واحدة فلكي يكون باإلمكان تحديد احترام األجل
المعقول ما بين انطالق التتبعات والحكم البات فإنه ال بد من متابعة القضية في سائر أطوارها.
وبالرجوع الى فقه قضاء المجلس الدستوري السابق ،ومحكمة التعقيب يمكن القول إن هنا اجماق قلى حق
المظنون يه بأن يحاكم ي آجل معقول.
ففي الرأي قدد  82ـ  5229للمجلس الدستوري بخصوص مشروق قانون يتعلق بتدقيم ضمانات المتهم
وتطوير وضعية الموقو يإل وتيسير شروط ا دماج أكد المجلس أنه" :حيث يتعلق موضوع مشروع القانون محل
النظر بتنقيح أحكام الفقرة األخيرة من الفصل  12من مجلة اإلجراءات الجزائية… ،وحيث تتضمن التنقيحات
واإلضافات المذكورة خاصة أحكاما جديدة تتعلق بـ ...التنصيص قلى أن المدة القصوى لإليقاف التحفظي تشمل
مرحلة التحقيق وتعهد دائرة االتهام…،وحيث يستمد من مجمل أحكام الفقرة األولى من الفصل  02من الدستور
أنها تحجر اإليقاف التعسفي ،وحيث أن تحديد آجال قصوى ومعقولة بالقانون لإليقاف التحفظي تشمل كامل
المرحلة التحضيرية للمحاكمة ،يشكل آلية مإل اآلليات الموصلة إلى ذلك الغرض ضال قإل أن ذلك مإل شأنه أن
يساقد قلى تحقيق قضاء ناجع ،وحيث تتنزل األحكام المتعلقة باإلفراج عن المتهم في الحاالت الواردة ضمن
الفقرتين الجديدتين المذكورتين بالفصل  12من مجلة اإلجراءات الجزائية في إطار توفير مزيد من الضمانات
المتصلة بالحرية الفردية ،كما توفر األحكام المتعلقة بتفكيك الملف والواردة ضمن الفصل  012مكرر المذكور
ضمانات إضا فية لها عالقة باإلجراءات المتصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من تعجيل النظر بش ن الموقوفين،
في إطار مقتضيات المادة  4من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمهورية
التونسية والتّي تنص خاصة على أنه مإل حق الموقوف بتهم جزائية ي أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه."...،
كما أكدت محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ  2103/6/02تحت عدد ( 777غير منشور) أنه" :ان أحكام
الفصل  12من م ا ج التّي حددت مدة اإليقاف التحفظي وهي تترجم قإل إرادة المشرق الرامية إلى ضرورة إنهاء
كا ة إجراءات التحقيق وتقديم المظنون يه للمحاكمة ي آجال معقولة ضبطها الفصل المبين أعاله ".
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الفصل الثاني :قراءة ي مشروق القانون المتعلق بالمخدِّرات
 1.5ا طار العام لمشروق القانون
 1.1.5قرض مختصر لتاريخ تشريع المخدِّرات
وقع اإلهتمام بالمخدِّّرات بالنسب ة للقانون التونسي منذ عهد الحماية وذلك بصدور عدة أوامر ،منها أمر  11جانفي
 1932المتعلق بمنع زراقة التكروري .ثم أمر  3جوان  1822المتعلق «بالشيرة» وأمر  11أ ريل 1853
المتعلق بالتكروري الذي واصل إباحة االستهال وجعل عمليات بيع وشراء وصناعة التكروري من
صلين على رخصة تصدير التبغ ،والفصل  199مإل
اإلختصاصات اإلحتكارية للدولة مع استثناء الخواص المتح َ
مجلة القمار المؤرخة بـ  58ديسمبر .1822
ولم يقع المنع المطلق الستهال التكروري "الزطلة" إال مع صدور القانون قدد  83المؤرخ ي  1نو مبر 0462
والرامي إلى التّشديد في تحجير التّكروري ،وبقي هذا القانون
المتعلّق بتحجير زراعة القنب وخشخاش األفيون
ّ
ساري المفعول إلى حدود تعويضه بالقانون عدد  22وتنقيحاته.
فالسياسة الجزائيّة المعتمدة زمن الحماية لم تكن مؤسسة على المنع والردع حيث كان التكروري سائغ ا ستعمال
دون قيد يرد قلى استهالكه أو حظر يحد منه.
لكن بعد استقالل ،ظهرت تشريعات المنع والردع ومنها أمر  51أ ريل  1823المتعلق بتحجير زراقة القنب
وحصاده وتحويله .والقانون قدد  53لسنة  1828المؤرخ ي  1نو مبر  1828المتعلق بتحجير وزراقة القنب
وخشخاش األ يون .با ضا ة الى القانون قدد  28لسنة  1828المتعلق بتنظيم المواد السمية ،1الى جانب
المشرع بتعريف المواد المخدَرة وتحجير زراعتها وتداولها بضبط العقوبات
القانون عدد  ،22الذي قام من خالله
ّ
الجزائيّة المسلطة على مرتكبي جرائم المخدِّّرات.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون عرف تنقيحيإل جوهرييإل يتعلق األول بتكريس أولوية الوسائل الوقائية
بالنسبة لألطفال مإل خالل إضا ة الفصل  18مكرر (تنقيح  ،)0442أما الثاني قد تعلق بالعالج الوجوبي للمحكوم
قليهم وقد أضاف قرتيإل جديدتيإل للفصل  18مإل قانون  25تقضيان بإقرار ا ستشفاء الوجوبي ،لكل محكوم
عليه مدمن على تعاطي المخدرات يرفض الخضوع إلى تدابير العالج (تنقيح .)0441
المشرع التونسي ،اهتم بالتشريع المتعلَق بالمخدِّّرات بصفة متواصلة بداية من القانون عدد
ويستخلص م ّما سبق أن
ّ
سس على فكرة أنَ
 27لسنة  ،0462مرورا بالقانون عدد  22وتنقيحاته ،وصوال الى مشروع القانون الحالي المؤ َ
النص القديم لم يعد يفي بالحاجة وال يتماشى مع الواقع ا جتماقي الحالي.
إرادة المشرق منذ ا ستقالل اتجهت نحو أولوية الردق ،وبلغ األمر ذروته بالقانون عدد 52الذي كرس علوية
الجانب الردعي للعقوبة دون االهتمام باألسباب أو الدوافع المؤديًة لالستهال  ،ودون النظر الى وضعية المت َهم
للنص الجزائي .لكن اإلحصائيات المتداولة تؤكد أن
وظروفه وسنَه ،مكتفيا بإلزام القاضي بالتطبيق اآللي والحرفي
َ
أغلب المحكوم قليهم بتهمة المخدِّرات يقضون ققوبتهم ثم يعود أغلبهم إلى السجإل مجدداً.

-1سامي بن فرحات :المخدِّّرات في القانون التونسي وفقه القضاء وفق آخر التعديالت وأحدث القرارات الصادرة في محكمة التعقيب.

36

وسبب ذلك ،راجع إلى أنهم بقضائهم لسنة داخل السجن عادة ما يقع فصلهم من التعليم او من العمل ،وأمام صعوبة
إعادة إدماجهم من جديد في المجتمع يصبحون على مقربة من العود واالنخراط في عالم المخدِّّرات أكثر .فقد بينت
الدراسة الميدانية حول المخدِّّرات والعود ،أنَ نسبة العود بلغت %28وهنا من هو قائد ألكثر مإل مرتيإل .كما
بلغت نسبة الذين لم يتلقوا أي عالج من أجل اإلدمان %.88.2
وعالوة على التشريع الوطني قامت تونس بالمصادقة على االتفاقيات الدّولية المتعلقة بالموضوع ومنها:
-

ا تفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة .1821
البروتوكول الصادر سنة  1835والمعدل لالتفاقية المذكورة.
المؤثرات العقلية الصادرة سنة .1831
إتفاقية
ِّ
إتفاقية األمم المتحدة لمكا حة ا تجار غير المشروق ي المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية.
ا تفاقية الخاصة بالمواد
المؤثرة قلى الجهاز العصبي.
ِّ

كما إتخذ مجلس وزراء الداخلية العرب من جهته القرار عدد  42بتاريخ  0416/12/02المتعلَق بالقانون العربي
الموحّد للمخدرات وذلك في انعقاد دورته الرابعة في الدار البيضاء بالمغرب.
والمؤث ّرات العقلية بتاريخ
وت ّم التوقيع بتونس على اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدِّّرات
ِّ
.0442/10/12
 2.1.2جريمة االستهالك 51 :سنة مإل التشدد غير المجدي
إن المعطيات اإلحصائية التّي توفَرها مختلف المحاكم الجزائيّة المتعهدة بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم
تم رصد عام لظاهرة جريمة استهال المخدِّّرات والظواهر ذات العالقة ،من خالل
المخدِّّرات ،تفيد أنَه َ
اإلحصائيات الرسمية المتعلَقة بعدد األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم من السنة القضائية  5223-5222إلى
السنة القضائية  ،5211-5212وأفرز المعطيات التالية:
 . 1المعطيات حول عدد القضايا:
 تعهدت المحاكم التونسية بـالنظر في  8159قضية من أجل جريمة استهال المخدِّّرات طيلة السنوات الخمسسالفة الذكر .وقد شهد عدد القضايا المتعلقة بجريمة استهال المخدِّّرات نسقا تصاعديا.
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 أما بالنسبة لجريمة بيع المخدِّّرات تعهدت المحاكم التونسية بـ  5211قضية من أجل جريمة بيع المخدِّّرات طيلةالسنوات الخمس .فالمعدل العام السنوي لعدد القضايا من أجل الجرائم المتعلقة ببيع المخ ِّدّرات يساوي قرابة 255
مر من
قضية ،إذ شهد عدد قضايا المتعلقة ببيع المخدِّّرات ارتفاعا متواصال طيلة السنوات األربع األخيرة ،إذ َ
 892قضية خالل السنـة القضائية  2117-2116ليصل إلى  221قضية خالل السنة القضائية ،2101-2114
لينخفض من جديد إلى  883قضية خالل السنة القضائية .2100-2101
وبالتالي تكون المحاكم التونسية قد تعهدت طيلة السنوات الخمس بـ  2881قضية من أجل جرائم المخدِّّرات عموما
بمعدل سنوي عام يساوي قرابة  1199قضية.

 .5معطيات حول المحكوم عليهم:
تولَت المحاكم التونسيَة إدانة  11152شخص من أجل جرائم استهال المخ ِّدّرات وبيعها طيلة السنوات الخمس.
بمعدل عام سنوي يساوي قرابة  5222شخص.
سنوي لعدد األشخاص المحكوم عليهم من أجل استهال المخدِّّرات يساوي قرابة  1122محكوم
فالمعدل العام ال َ
عليه .إذ أصدرت المحاكم التونسية  2953حكما من أجل جريمة استهال المخدِّّرات طيلة السنوات الخمس
األخيرة .وهو ما يعني تضاعف عدد األشخاص المحكوم عليهم من أجل هذه الجريمة إذ كان عددهم خالل السنة
القضائية  2117-2116يساوي  311محكوم عليه ليرتفع إلى  1281محكوم عليه خالل السنة القضائية -2101
.2100
كما ارتفع عدد األشخاص المحكوم عليهم من أجل جريمة بيع المخ ِّدّرات ،حيث كان عددهم خالل السنة القضائية
 2117-2116يساوي  1118شخص ليرتفع إلى  1391شخص خالل السنة القضائية  ،2101-2114ثم ينخفض
إلى  1118شخص خالل السنة القضائية  .2100-2101فقد قضت المحاكم التونسية بالحكم بإدانة  3888شخص
من أجل جريمة بيع المخدِّّرات طيلة السنوات الخمس األخيرة .بمعدل عام سنوي بلغ معه عدد األشخاص المحكوم
عليهم من أجل جريمة بيع المخدِّّرات قرابة  1500محكوم عليه.
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فيما يتعلق بوضعية المحالين على الهيئات القضائية انتجت عمليات المالحظة ان أغلب المظنون فيهم كانوا في
حالة إيقاف.

-2أ قدد الرجال المحكوم قليهم مإل أجل استهالك المخدِّرات وبيعها:
للرجال المحكوم عليهم من أجل استهال المخدِّّرات طيلة السنوات الثالث الماضية  1833رجل.
بلغ العدد الجملي َ
مر من 1154
ويالحظ أنَ هنا ارتفاعا سنويا في عدد الرجال المحكوم عليهم من أجل استهال المخدِّّرات ،حيت َ
سنة  5229إلى  ،1122ليصل إلى  1251خالل سنة  .5211ليكون المجموع في ثالث سنوات  8298رجل ،وهو
ما يعطي معدل عام سنوي لعدد الرجال المحكوم عليهم من أجل استهال المخدِّّرات يصل إلى .1152
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 أما العدد الجملي للرجال المحكوم عليهم من أجل بيع المخدِّّرات طيلة السنوات الثالث الماضية ،فقد شهد تراجعافي عدد الرجال المحكوم عليهم خالل سنة  2100حيث بلغ  1593في حين كان  1322خالل سنة  2101و1282
خالل سنة  .2114بمعدل عام سنوي لعدد الرجال المحكوم عليهم من أجل بيع المخ ِّدّرات يساوي قرابة .1221
.5ب  .قدد النساء المحكوم قليهإل مإل أجل استهالك المخدِّرات وبيعها:
بلغ العدد الجملي للنساء المحكوم عليهن من أجل استهال المخدِّّرات طيلة السنوات الثالث الماضية  83امرأة
بمعدل عام سنوي يساوي قرابة  15امرأة.

.5ج قدد األطفال المحكوم قليهم مإل أجل استهالك وبيع المخدِّرات:
بلغ العدد الجملي لألطفال المحكوم عليهم من أجل استهال المخدِّّرات طيلة السنوات الثالث  021طفل .بمعدل
عام سنوي يساوي قرابة  24طفل.
كما بلغ العدد الجملي لألطفال المحكوم عليهم من أجل بيع المخدِّّرات طيلة الثالث سنوات  00طفل .بمعدل عام
سنوي يساوي قرابة  3أطفال.
يستخلص مما سبق أن فئة الذكور ت تي في صدارة ترتيب المحكوم عليهم من أجل استهال مادة المخدِّّرات وبيعها
طيلة السنوات الثالث.
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أما بالنسبة لجريمة بيع المخدِّرات ،فقد بلغ الفارق بين الجنسين حدود  2611شخص بالنًسبة للرشد ،بينما لم يس َجل
أي حالة صدور حكم جزائي ضد طفلة من أجل هذه الجريمة.

سابقة على أه ّميتها ال تعكس إالَ عدد الحاالت التّي بلغت القضاء ،وهذه ال تشكل ك َل الواقع.
إال أنَ جميع األرقام ال َ
الرقم األسود لجرائم المخدِّرات يتجاوزها ب ضعاف مضاعفة .ومع هذا فإن األرقام السابقة تؤكد شل سياسة
التشدد ي الزجر ،وتغليب الردق قلى العالج .فبالرجوع الى اإلحصائيات القضائية لسنوات  1898- 1892أي
قبل صدور القانون  22سيالحظ وان  23سنة من تطبيق هذا القانون لم تذهب باألمور سوى نحو األسوأ ،فقد جاء
في االحصائيات القضائية للسنوات المذكورة ما يلي:1

جدول احصائي لقضايا المخدِّّرات المكتشفة خالل أربع سنوات 0414-0416
99
93
92
السنة
المعطيات
132
202
041
231
المظنون يهم
100
216
011
203
ذكور
32
4
1
07
اناث
272
336
062
074
تونسييإل
260
74
22
20
أجانب
231
041
74
007
الموقو يإل

98

مع المالحظة :ان نسبة المورطيإل ي هذه القضايا اقمارهم أقل مإل  12سنة بنسبة %32

 -1وردت هذه االحصائيات ضمن مداوالت مجلس النواب عدد  37لسنة  0441ص 2236-2232بمناسبة مناقشة مشروع فانون المصادقة على
اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدِّّرات والمؤثِّّرات العقلية.
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كما بيّنت دراسة ميدانية حديثة أصدرتها خليَ ة علوم اإلجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية حول
"المخدِّرات والعود :الواقع والتحديات" أنَ نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب
قدرت بـ  27بالمئة لدى الفئة العمرية  03و 01سنة .بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا ً بالنسبة الى الفئات األكبر
سناً .وتبلغ نسبة الذين شرعوا في استهال المخدِّّرات ألول مرة منذ سن المراهقة حسب الدراسة نفسها
.1%.16.1
وقد بينت المعطيات الواقع تجميعها فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والسوسيولوجية للمظنون فيهم في القضايا
الواقع مالحظتها ان االتجاه العام للمؤشرات المتحدث عنها اعاله تتناسق مع ما توصل اليه مالحظو الشبكة من
خالل  001جلسة التي تمت مالحظتها.
.1

جنس المظنون يهم

1أجريت هذه الدراسة سنة  2111على عينة تتكون من مئة وخمسين شخصا تراوحت اعمارهم بين  01و 61سنة مودعين بالسجن من اجل استهال
مادة مخدرة.
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.5

قمر المظنون يهم

.1

المستوى التعليمي للمظنون يهم غالبا لم يتجاوز التعليم الثانوي ي الحاالت التي تو رت
يها المعلومة:

43

.8

الوضع المهني والوظيفي للمظنون يهم يغلب قليه المعطليإل قإل العمل ،والعملة
اليومييإل:

وهذه المعطيات تستدعي االشارة الى ان النتائج التي تم التوصل إليها ال تعكس اكيد صورة مطابقة لميدان جرائم
المخدرات ،فهي تعطينا فقط عيًنة للدراسة ،فاألمر يتعلَق بعينة مرجعية قصد خلق قاعدة بيانات وليس بمسح
احصائي.
فعمل الشبكة هو مجهود تراكمي وب التالي فإن تواصل عمل الشبكة في المستقبل سيسمح بتكوين بنك معطيات هام
خاص باالخالالت المرتكبة أثناء المحاكمات الجزائيّة والتوصيات المبينة لكيفية تداركها وتجاوزها.
كذلك تفيد احصائيات أخرى صادرة قإل مركز الدراسات القانونية والقضائية أن:
 نسبة االدمان على المخدِّّرات في تونس ارتفع  % 32لدى الشباب بصفة عامة بعد الثورة.
 %12 مإل الفتيات ي تونس مدمنات قلى مختلف أنواق المخدِّرات وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطالبات
بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ  %82مقابل  % 22لدى الذكور.
 نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب تبلغ  %22بيإل الفئة العمرية  11و19
سنة ،بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات األكبر سنّا حيث تعد  % 12.5بيإل  19و 52سنة.
 مادة الحشيش “الزطلة” هي أكثر المواد المخدرة استهالكا بنسبة  42%تليها المواد المستنشقة % 23.3يليها
الكوكايين بنسبة  %06.7والهروين بنسبة %.06
 وترتفع نسبة المدمنات من الفتيات في األحياء الشعبية لتصل إلى  % 61من مجموع المدمنات بينما تنخفض
إلى حدود % 21لدى الفئات الميسورة وهو ما يؤكد أنَ الفقر والشعور بالحرمان يمثالن أرضا خصبة النتشار
ظاهرة المخدِّّرات حتى أنها طالت  02%لدى أطفال ال تتجاوز أعمارهم  01سنوات.
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 المخدِّّرات المستهلكة تختلف حسب الوضع االجتماعي حيث تنتشر مادة الزطلة في األحياء الشعبية مثل حي
التضامن الذي يعد أكثر من  211ألف ساكن وتبلغ نسب الفقر فيه مستويات مرتفعة باإلضافة إلى البطالة.
الر اقية فينتشر استهال الكوكايين والهيروين مثل حي النصر الواقع شمال تونس العاصمة الذي
 أما في األحياء َ
تقطنه الفئات الميسورة ،وما يؤشر على أن استهال المخدِّّرات يختلف بحسب صنفه والمقدرة الشرائية.
 وحسب احصائيات االدارة العامة للسجون واالصالح فقد بلغ عدد المساجين من أجل جريمة استهال
المخدرات المنتفعين سنة  2102بعفو تشريعي خاص  2724سجينا ،من هم  5221سجينا دون سإل الثالثيإل،
وهؤالء فيهم  40سجينا في سن الثامنة عشر و 041سجينا في سن التاسعة عشر و 202في سن العشرين و212
في سن الواحد والعشرين و 223في سن الثانية والعشرين و 203في سن الثالثة والعشرين و 210في سن الرابعة
والعشرين و 070في سن الخامسة والعشرين .ويتضح من هذه األرقام أن فئة الشباب ممن هم في سن الدراسة هم
األكثر انخراطا في ميدان است هال المخدرات .كما بلغ عدد المحكوم عليهم في نفس السنة ألول مرة من أجل
جريمة االستهال  427سجينا فيما بلغ قدد العائديإل .385

وحسب إحصائيات أصدرها مؤخرا ً المعهد الوطني للصحة العامة فإنَ  %02من الفتيان و % 2من الفتيات بين
سن  02و 22سنة استخدموا المخدِّّرات مرة على األقل في حياتهم .
كما أن هنا معطيات وأرقام متداولة تؤشر الى ارتفاع ّ
مطرد لنسب اإلدمان والعود.1
ويستنتج م ّما سبق أن اإلحصائيات المتع َلقة بنسب االستهال واإلدمان تتجاوز بكثير عدد القضايا المنشورة أمام
القضاء م ّما يسمح بالقول أن قانون  22فشل فشال مركبا ،فال هو قمع الجرائم وال هو حال دون وقوعها ،أي أنه
فشل في الوقاية ،وفشل في الزجر ،وفشل في المعالجة ،بما يستوجب حتما التفكير ببدائل أخرى تكون أكثر فاعلية
ونجاعة ،وفي إطار هذه الحقيقة ،يتنزل مشروع القانون الجديد ،فالمنتظر هو أن يقع سنَ تشريع يضمن القضاء

 -1جنان اإلمام ،جرم استهال المخدِّّرات في تونس بانتظار المقاربة الجديدة .المفكرة القانونية .نسخة تونس .عدد .0
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على أسباب الجريمة ويمنع العود إليها من جهة ،ويسمح من جهة أخرى بالكشف عن النَسب الحقّيقية لجرائم
المخدِّّرات.
 5.5مدى تالؤم مشروق القانون مع المعايير المرجعية الدولية
إن دراسة مدى تالؤم مشروع القانون الجديد مع المعايير المرجعية الدّولية ،سيكون باالعتماد على االتفاقيات
الدّولية المتعلقة بالمخدِّّرات وغسل األموال ومكافحة الجريمة المن َ
ظمة ،إلى جانب تعليقات اللجنة الدّولية لحقوق
االنسان ،ووثائق مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّّرات والجريمة.
 1.5.5أولوية الوقاية والتدابير العالجية ومرونة الجزاء ي جرائم االستهالك
جاء في تقرير أعدَه السيد أنطونيو ماريا كوستا،المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّّرات والجريمة
تحت عنوان" :الجريمة المنظمة وتهديدها لألمإل :التصدي لنتيجة مؤرقة مإل نتائج مراقبة المخدِّرات" ،قدَم الى
لجنة المخدِّّرات عام  2114مايلي" :ينبغي ،في انفاذ القانون ،أن يتحول التركيز مإل متعاطي المخدِّرات إلى
المتجريإل بالمخدِّرات ،إن االدمان على المخدِّّرات مشكلة صحيَة :مإل يتناول المخدِّرات بحاجة إلى المساقدة
الطبية ال إلى العقاب الجنائي ...ومن األرجح أن تبني محاكم المخدِّّرات ودوائر المساعدة الطبية مجتمعات ،أوفر
صحة وأمنا م ّما يفعله السجن" .وفي مقدمة التقرير العالمي عن المخدِّّرات لسنة  2114يعلن السيد كوستا" :إ َنني
أناشد أنصار قضية حقوق االنسان النبالء في العالم ب سره ،إعانة المكتب على تعزيز حق المدمنيإل قلى المخدِّرات
ي الصحة ،البدَ من مساعدتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ( لكن )ال بديل لتحسين ك َل من األمن والصحة.
وسوف يكون إنهاء مراقبة المخدِّرات خطأ ادحا .كما أنَ تجاهل ما تمثله الجريمة المنظمة من تهديد لألمن هو
كارثة ال تق َل ش نا".
كما جاء في التقرير العالمي للمخدرات لسنة  2103ما يلي" :إن مكافحة مشكلة المخدِّّرات مع اإلمتثال الكامل
لمعايير حقوق اإلنسان تتطلب تشديدا على الروح التّي تستند إليها اتفاقيات المخدِّّرات الراهنة ،وهي روح االهتمام
بالصحة .ويجب الترويج إلعتماد منظور ص َحي أقوى وإجراء إعادة موازنة مترابطة لجهود مكافحة المخدِّّرات.
ويشمل ذلك بذل جهود أكثر جدية ي الوقاية والعالج." ،
وحسب التقرير العالمي للمخدرات لسنة  2102فإنه" :من الموثق جيدا أنَ نسبة عالية للغاية ممن يتناولون
المخدِّّرات بالحقّن سبق أن كانوا من نزالء السجون .كما أن معدل انتشار تناول المخدِّّرات وتناول المخدِّّرات
بالحقّن مرتفعان كاله ّما بين نزالء السجون".
وأشار التقرير العالمي للمخدرات لسنة  2102إلى أنه ":يمثل القنب إلى حد بعيد أكثر المخدِّّرات تعاطيًا في
السجون .وعلى الرغم من محدودية البيانات المتاحة عن هذا الموضوع فثمة شواهد على أن ثلث السجناء تعاطوا
مخدّ ًِّرا مرة واحدة على األقل أثناء سجنهم.".
وانطالقا مما سبق يمكن القول ان السياسة الجزائيّة لمكافحة المخدِّّرات يفترض ان تؤسس على محورين:
 مواجهة العرض ،بتغليب الطابع الردعي والتشدد في العقاب.
 مواجهة الطلب ،بتغليب تدابير الوقاية والعالج والرعاية الالحقّة ثم المرور الى الزجر بالتدرج.
أي ان مكا حة المخدِّرات تستوجب التمييز بيإل المجرم والضحية.
ّ
بالحق في الحماية
المستهلك هو مجرد ضحية ،ضحية لفشل الدولة في منع انتشار المخدِّّرات ،ضحية يتمتع
ّ
يستحق العقاب .وهذا التمييز أقرته االتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدِّّرات
والرعاية ،والمتاجر هو المجرم الذي
بالمادة ( 0 – 36ب) ،التّي جعلت العالج والوقاية ،حال وحيدا أو حال مكمال للعقوبة .وهو نفس التوجه الموجود
في اتفاقية مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة ( 2 -3ب ،ج ،د).
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المشرع التونسي وإلى حدود سنة  0442لم يكن يميز بين المستهلك والتاجر والمهرب ،فقد أقر قانون 0462
ولكن
ّ
عقابا واحدا لكل جرائم المخدِّّرات ،ثم جاء قانون  0442ليجعل من جرائم المستهلك جنح ،وبقية الجرائم جنايات،
لكنه منع تطبيق ظروف التخفيف على جميع جرائم المخدِّّرات.
المشرع سيخطو أول خطوة جريئة نحو االقرار بكون المستهلك
ويفترض حسب مشروع القانون الجديد ان
ّ
ّ
يستحق الزجر.
شخص مريض يستحق العالج ،أكثر من أن يكون مجرما
لكن التدابير الوقائية ال تكفي وحدها للقضاء على الظاهرة بل يجب أن تكون الوقاية سابقة على الوقوع في
استهال المخدِّّرات .
وقد جاء في تقرير المخدِّّرات العالمي لسنة  2103إن إباحة المخدِّرات لإل تحل المشكلة .كما تضمنت توصيات
المؤتمر الدّولي الثاني لمكافحة اإلدمان على المسكرات واالعتماد على العقاقير المنعقد في بغداد في نوفمبر 0476
وجوب" تنظيم حمالت إعالمية موسعة عن طريق أجهزة اإلعالم كافة لتبصير الجماهير باالضرار الناتجة عن
التعاطي ." ...
رغم ان االتفاقيات الدولية تسمح بالتوجه الكامل نحو نزق العقاب .فقد وقع اإلبقاء في مشروع القانون على مبدأ
بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدأ تفريد العقوبة.
تجريم االستهال مع تمتيع المحكمة ّ
المشرع بـ:
واكتفى
ّ
 عدم إمكانية تتبع من تقدم تلقائيا للعالج ،ولو لعدة مرات. اعطاء القضاء إمكانية العرض على العالج قبل أو بعد اثارة الدعوى العمومية. جعل العقاب في المحاكمة األولى رهين رفض المستهلك الخضوع للعالج أو المراقبة الطبية أو االمتناع عنتنفيذهما.
 إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للمحاكمة األولى والثانية (العود) واقرار بديل لها في صورة تكرر االستهال لمرةثالثة.
 تخفيض العقاب السجني األقصى في صورة المحاكمة لمرة رابعة ليصبح سنة واحدة. فتح الباب أمام تطبيق الفصل  23من م ج لتمكين القاضي من تفريد العقوبة.وبما أن السياسة الجزائية لمكا حة المخدِّرات يفترض ان تؤسس قلى الوقاية التوقوية أوال ،فقد تضمن
مشروع القانون وألول مرة تشريكا لمنظمات المجتمع المدني في جهود الوقاية والتوعية والمكافحة ،ووقع احداث
لجنة وطنية للتعهد واالحاطة بمستهلكي المخدِّّرات مع احداث لجان جهوية لذات الغرض .وأحداث مرصد وطني
لإلحصاء واالعالم والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدِّّرات .كما فتح مشروع القانون المجال أمام
المؤسسات الصحية الخاصة لعالج االدمان ،وهو توجه رغم محاذيره سيسمح بتدار العجز الرسمي في ت مين
العالج ،وتعزيز الوقاية .لكن يجب توفير اإلطار اللوجستي المالئم لتشجيع وحث القاضي الجزائي على تطبيق
السياسة العالجية في جرائم المخدِّّرات .إذ يفتح مشروع القانون امكانية االخضاع للعالج قبل اثارة الدعوى
العمومية أو أثناء ممارسته وقبل التصريح بالحكم ،وتر امر االخضاع للعالج للسلطة التقديرية للنيابة او لقاضي
التح ّقيق أو لقاضي االطفال أو للمحكمة.
المشكل االبرز الذي تعاني منه تونس ،هو انعدام وجود مراكز قادة التأهيل ،سوى مركز االنصات ومساعدة
المدمنين ،بصفاقس ،وا ّما المركز الموجود بمنطقة جبل الوسط فقد تم غلقه منذ بداية سنة  2100ولم تفتح أبوابه
الى اليوم.
وبالتالي فإن نجاح الس ياسة الوقائية ،العالجية سيبقى رهين توفر االمكانيات المادية ،وتظافر الجهود لتوفير التمويل
الالزم.
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 5 .5.5اقتماد بدائل العقوبة السجنية وتشريك مؤسسات المجتمع المدني
يمكن القول ان جل االنتقادات الموجهة للقانون  22تعلقت بتشدده المفرط في التعامل مع مستهلكي المواد المخدرة،
واصراراه على ترجيح كفة الزجر على كفة العالج .كما أن القانون الحالي ال يمنح أي دور للمؤسسات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .إال أن مشروق القانون الجديد يوحي بتحول جذري ي السياسة الوقائية
والتوقوية والجزائية للمشرق تجاه مستهلكي المخدِّرات ،وهو تحول يبرز من خالل استبعاد العقاب السجني
بالنسبة للمحاكمة األولى وحتى في حالة العود واالكتفاء بالخطية ،وفتح باب اعتماد ظروف التخفيف وبدائل
العقوبة السجنية في حالة التكرر.
فقد تضمن مشروع القانون الجديد للمخدرات اإلشارة إلى امكانية اقتماد ققوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
كبديل قإل ققوبة السجإل (الفصل  38مإل المشروق) ،وهي ته ّم فقط جريمة تكرر استهال مادة مخدِّّرة أو مسكها
لغاية االستهالك ور ض الخضوق لعملية أخذ قينات بيولوجية الستكشاف مواد مخدِّّرة .لكإل التطبيق القضائي
لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ي جرائم الحق العام مازال محتشما بما يدعو المحاكم إلى ضرورة تفعيل
هذه العقوبة بعدما ثبت عدم نجاعة العقوبات السجنيّة قصيرة المدى وت ثيرها السلبي على إصالح المحكوم عليهم.
كما أن غياب منظومة معلوماتية ي المحاكم مرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية ألجل النفاذ السريع للسوابق العدلية
للمتهمين يزيد من تعسير استعمال القضاة لصالحيات التخفيف فيما يتعلق بإسعاف المستهلكين المبتدئين بظروف
التخفيف ،أو السجن المؤجل التنفيذ ،أو تمتيعهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العا ّمة.
ولضمان نجاح التدابير الجديدة وتحقيق أهداف مشروع القانون الجديد للمخدرات وما يتطلبه من إصالحات
بتطور دور العقوبة،
ضرورية سريعة وعاجلة تم ّهد لتفعيله ،وخاصة توعية رجال القانون والمجتمع المدني
ّ
وأهمية العقوبات البديلة ي تقويم السلوك ا جرامي وادماج المحكوم قليهم داخل المجتمع .الى جانب ضرورة
تركيز جمعيات تعنى بالوقاية من هذه المادة ،وأخرى تستوعب المحكوم عليهم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة
العا ّمة ،فقد نص مشروع القانون على تشريك المؤسسات االستشفائية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ،ووقع
احداث دفتر خاص بجرائم استهال مادة مخدرة والمسك لغاية االستهال الشخصي يعتمد لتطبيق مقتضيات
مشروع القانون ،يمسك لدى وكالء الجمهورية  ،كما ضبط آجل أقصى لمسك هذا الدفتر و لتركيز اللجنة الوطنية
واللجان الجهوية للتعهد واالحاطة بمستهلكي المخدرات حدد بثالثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ ،مع
إقرار أحكام انتقالية تنطبق على القضايا الجارية تحول دون تطبيق عقوبة السجن على المستهلكين خالل تلك المدة
(الفصل  12فقرة ثانية والفصل .)12
 1.5.5تحديد اال عال المجرمة والتمديد ي آجال التقادم
رغم ان مشروع القانون الجديد شمل تقريبا جميع أوجه االجرام التقليدي في مجال المخدِّّرات إال أنه يالحظ أن
المشروع لم يهتم بجرائم المخدِّرات المرتكبة قبر االنترنيت وذلك قلى الرغم مإل أن مإل بيإل أهداف القانون دقم
التعاون الدولي ي إطار االتفاقيات الدولية .وبالتالي يتجه اضا ة قبارة "بأي وسيلة كانت" بعد كلمة ترويجها
وقبل جملة ي غير الحاالت المسموح بها قانونا الى الفصل  15مإل مشروق القانون ،وهو ما تم عال ي
النسخة النهائية للمشروق.
وعالوة عما سبق ،فقد خال مشروع القانون تماما من أي تجريم للتعامل بـ "السالئف  "Précurseurأي
المواد الكيميائية الالزمة للصنع أو التحويل غير المشروع للمخدرات النباتية( ،الهيروين والكوكايين) التّي تش ِّ ّكل
المكونات األساسية للمخدِّّرات االصطناعية المصنوعة صنعا غير مشروع .وهو تجريم تقره اتفاقية مكا حة
ّ ِّ
االتجار غير المشروق ي المخدرات والمؤثرات العقلية ي المادة ( 1-1ج ' )'5والمادة  15وحسب التقرير
العالمي للمخدرات لسنة  5218كان للتدابير المستخدَمة لمراقبة المواد الكيميائية السليفة ت ثير ملموس في الح ِّدّ من
تسريب المواد الكيميائية إلى صنع المخدِّّرات غير المشروع ،كما يمكن أن يالحظ من خالل مختلف أساليب
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التحليل ،انخفاض توافر المخدِّّرات بسبب مراقبة السالئف .وبالتالي فإنه يتجه اضافة فقرة تتعلق بتجريم "السالئف
.1
"Précurseur
ان اتفاقية مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية تجيز في المادة  9-1اعتماد آجال تقادم
أطول مما هو معمول به ي جرائم الحق العام ولكنها حصرت ذلك ي جرائم التعامل بالمخدرات .وهو ما وقع
احترامه في النسخة النهائية من مشروع القانون الذي اعتمد آجال تقادم أطول في كل جنايات المخدرات فقط
(الفصل .)2
1.5

وسائل التحري الخاصة

تضمن مشروع القانون آليات جديدة غير مسبوقة في التشريع التونسي ولكن سبق اعتمادها في اآلونة االخير في
قانون مكافحة االرهاب ومنع غسل االموال تحت عنوان إجراءات التحري الخاصة ،وهي تتمثل فيما يلي:
اقتراض االتصاالت ،االخترا بواسطة قون متخفي ،التقاط الصور وتسجيل األصوات ،وهذه الوسائل تقرها
االتفاقيات الدّولية.
لكن بالرجوع إلى اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة يمكن القول انه كان من المفترض ان يقع حصر اقتمادها ي
جنايات المخدِّرات دون الجنح ،ألنها وسائل مقررة لمواجهة الجرائم الخطيرة فقط.
هذا اضافة الى انه لم يرد في مشروع القانون اجراءات تعزز ضمان الحريات وحرمة الحياة الفردية.
.1.1.5 .آليات التعاون الدولي
سيكرس مشروع القانون الجديد ،ألول مرة آليات التعاون الدّولي في مجال المخدِّّرات بصفة مباشرة ،فقد تضمن
َ
التنصيص على أحكام خاصة تهم تسليم المجرمين (الفصلين  77و ،)71والتسليم المراقب (الفصل  .)76تماشيا مع
ما تضمنته المعاهدات الدّولية ذات الصلة بالجريمة المنظمة بصفة عامة ،وجرائم المخدِّّرات بصفة خاصة.
فاالتفاقية الوحيدة للمخدرات اقرت في المادة ( 2-36ب ' )'2امكانية اعتبار احكامها أساسا قانونيا لتسليم
المجرميإل بين الدول التّي ال توجد بينها اتفاقية تسليم .أما االتفاقية األممية لمكافحة االتجار غير المشروع في
والمؤث ّرات العقلية فتعتبر المادة  6منها أنجع مثال فيما يتعلق باالتفاقيات الدّولية في مادة تسليم
المخدِّّرات
ِّ
المجرمين ،الى جانب ان الفصل  77من المشروع ،ينص على عدم امكانية اعتبار جرائم المخدرات ب ي حال
جرائم سياسية أو مالية غير موجبة للتسليم ،وهذا تبني مباشر لمقتضيات المادة  01-3من اتفاقية مكافحة المخدِّّرات
والمؤث ّرات العقلية .لكن ال نجد قواعد قانونية دولية تفرض على الدولة القيام بالتسليم وإنما عادة ما يفرض على
ِّ
الدولة رافضة التسليم ان تقوم هي بالمحاكمة "قاقدة إما التسليم وإما المحاكمة" وهو ما يكرسه الفصل  71من
مشروع القانون.
أما التسليم المراقب ،الذّي تعرض له المشرع في مشروع القانون (الفصل  ،)76فهو مستمد مما تنص عليه المادة
والمؤث ّرات العقلية ،وهي المرة
( )00من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدِّّرات
ِّ
األولى التّي تتبنى فيها تونس هذا االجراء ،بما من ش نه أن يساعد في الكشف عن أعضاء المنظمات الدّولية العاملة
في االتجار غير المشروع بالمخدِّّرات ،خاصة وان واقع محاكمات المخدِّّرات في تونس يشير إلى ان اغلب
القضايا تتعلق بوسطاء أو مروجين صغار فقط.

 1مالحظة :يجب ادراج جدول بتلك المواد ويمكن اعتماد الجدولين الملحقّين باتفاقية االمم المتحدة للمخدرات والمؤثِّّرات العقلية مع
تحينهما.
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.5.1.5

حماية الشهود واالجراءات السرية

يعتبر مشروع قانون المخدرات ثاني نص قانوني بعد الثورة سيكرس حماية قانونية للشهود واالجراءات السرية
في مكافحة االجرام المنظم ،وذلك بالفصول من  64حتى  .72وما تضمنه المشروع هو تقنين لما أقرته المادة 22
من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والمادة  03من اتفاقية االمم المتحدة لمناهضة
التعذيب.
ولكن نعيد الت كيد مرة أخرى ان هذه االجراءات الخاصة وردت ي مجال االجرام المنظم ،والجرائم الخطيرة ،وال
مجال القتمادها ي مجال الجنح المرتبطة باالستهالك ،وكان من المفترض ان يقع حصر اعتمادها في جنايات
المخدِّّرات فقط.
حقو الضحايا والشهود يجب أن تؤخذ أيضًا ي االقتبار قند تقييم مسألة حصول المتهم قلى محاكمة قادلة
مإل قدمه .وتؤكد المحكمة األوروبية لحقوق االنسان على أنه يجوز اتخاذ تدابير معينة بغرض حماية الضحايا
والشهود ،شريطة إمكانية التو يق بيإل هذه التدابير والممارسة الفعالة والمالئمة لحقو الد اق .وسيقتضي
اعتماد هذه التدابير في جميع القضايا االلتزام بمبادئ الضرورة والتناسب ،مع النظر بعين االعتبار إلى المكانة
البارزة التي يحظى بها الحق في تطبيق منصف للعدالة في مجتمع ديمقراطي .حماية األشخاص المشاركيإل ي
ا جراءات ،بما في ذلك الشهود ،شرط ضروري لتحقيق العدالة .ويتعيّن على المحاكم اتخاذ خطوات لحماية
المدقى قليهم والضحايا والشهود واألطراف األخرى التي قد تكون قرضة للخطر أو محل خطر بالفعل نتيجة
للمشاركة ي ا جراءات القضائية.
ولكن على الرغم من أن حماية الشهود قد تكون ،من حيث المبدأ ،مطلوبة للحيلولة دون ترهيبهم أو لحماية حياتهم
أو خصوصيتهم ،فإن أي أضرار تحدث لحق الد اق ،يجب أن تتم موازنتها بدرجة كا ية قإل طريق ا جراءات
المتبعة مإل قِّبل السلطات القضائية .1وهذا يعني أن تعتمد السلطات القضائية التدابير واإلجراءات التي من ش نها
تعويض الدفاع بدرجة كافية نظير المعوقات التي يعمل في ظلها .وهو ما يضمنه نسبيا ومبدئيا الفصل  72من
مشروع القانون.

-D’Orson v the Netherlands )0446( .ECHR14 ،N°.76 The United Kingdomv. Al-Khawaja and
Tahery.،(2009) ECHR 110 N° 47 – 48
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 4.2جدول مقارنة بيإل احكام القانون قدد  25ومشروق القانون الجديد
الموضوق

تصنيف القانون

تسمية القانون

قدد االبواب
قدد االقسام
قدد الفصول
الصياغة

قدد النصوص
التطبيقية

القانون قدد مشروق
القانون
25
5212
وتنقيحاته
قادي
قادي

قانون يتعلق قانون
بالمخدرات يتعلق
بالمخدرات
2
2
2
2
98
11
تقديم
تقديم
العقوبة
العقوبة
قلى
قلى
التجريم
التجريم
2

8

المالحظات األولية و ق مشروق القانون

يفترض أن يكون مشروق القانون أساسيا حسب اجتهاد المجلس الدستوري
السابق:
 الرأي عدد  2111/22صادر في  02جويلية  2111يتعّلق بمشروع قانونإصدار مجلّة االتصاالت :واعتبر المجلس أوال أن سرية المكالمات
والمعلومات المنقولة تندرج ي إطار سرية المراسلة التي ضمنها الفصل 8
مإل الدستور هي بالتالي مإل الحقو الفردية المضمونة دستوريا ...ال يجوز
الحد منها ضمإل قانون قادي بل وجب التقيد بما يقتضيه الفصل  59مإل
الدستور باقتماد شكل القانون األساسي.
 الرأي عدد  60لسنة  2112صادر في  4أكتوبر  )2112موضوعه مشروعقانون يت ّعلق بدعم المجهود الد ّولي لمكافحة اإلرهاب ،تضمإل المشروق
أحكاما تتعلق بالتفتيش بقدر ما تستلزمه معاينة جرائم ا رهاب .ورأى
المجلس أن "ورود هذا االستثناء ضمإل قانون -قادي ال يتطابق مع
الفصليإل  8و 59مإل الدستور".
وهذا الموقف متواتر ي قه قضاء المجلس المتصل بضمان حرمة المسكإل
ي صورة تفتيشه (مثال الرأي عدد  2112 /72صادر في  20أكتوبر
 ،2112ومثله الرأي عدد  2116 / 26صادر في  6نوفمبر  )2116وهذا
االجتهاد واجب االقتماد ي ظل الدستور الحالي طبق الفصليإل  58و22
منه.
اعتمدت نفس التسمية في النسخة النهائية من مشروع القانون ألنها مختصرة
وشاملة.

هو أسلوب غير منطقي ألنه يسبق العقاب قلى التجريم والمنطق القانوني
المقرر له ثانيا.
السليم يقتضي االعالن عن الفعل المجرم أوال ،ثم بيان العقاب
ّ
وبالتالي يتجه اعادة صياغة النصوص وتقديم التجريم على العقاب .فتكون
الصيغة " :كل مإل أو كل شخص أو كل مالك قام بكذا يعاقب بكذا وليس
العكس.
 8أوامر حكومية:
أمر حكومي لضبط تنظيم وتسيير ومشموالت المرصد الوطني
-1
(الفصل )6
أمر حكومي لتركيبة اللجان المحدثة (الفصل )4
-5
أمر حكومي لتحديد شروط الترخيص للمؤسسات الصحية (الفصل
-1
)01
أمر حكومي لضبط مصاريف أخذ العينات والتحاليل (الفصل )21
-8
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الفصول
مإل 2-1
الفصل 1

احكام قامة
اهداف القانون

تصنيف المخدرات

ضبط المفاهيم

اال عال المحجرة

 1جداول أ  /جدول
واحد
ب/ج

الفصل 1
تعريف
المخدرات
قط
الفصليإل 5
و1

الفصل 5

الفصل 1

 -2قرارات وزارية:
 .1قرار من وزير الصحة يتعلق بـ :ضبط قائمة المؤسسات الصحية
العمومية والخاصة المرخص لها (الفصل )01
 .5قرار من وزيري الصحة والشؤون االجتماعية يتعلق بـ :صيغ
التكفل بمصاريف العالج والتداوي لألشخاص غير المضمونين
اجتماعيا (الفصل )00
 .1قرار من وزير الصحة يتعلق بـ :ضبط قائمة االدوية البديلة (الفصل
)02
 .8قرار من وزير الصحة يتعلق بـ :تحديد المخابر المكلفة بإجراء
التحاليل البيولوجية الستكشاف المخدرات (الفصل )21
 .2قرار من وزير الصحة يتعلق بـ :ضبط الطرق الفنية إلجراء
التحاليل البيولوجية الستكشاف المخدرات (الفصل )21
وما يمكإل مالحظته:
 إن االحالة الى االوامر الحكومية مطلقة ،وال تتضمإل األسس العامة
لتدخل السلطة التنفيذية ،مثال بالنسبة لتركيبة اللجنة يجب أن يحدد
النص االصناف التي ينتمي إليها اقضاء اللجنة (قضاة ،أطباء،
خبراء.)...
 األمر الحكومي :السلطة الترتيبية ستنظم هيئة لها اختصاص قضائي،
وهذا غير دستوري.
 كثرة النصوص التطبيقية مإل شأنه أن يعطل دخول القانون حيز
التنفيذ ،رغم ان المشروق تضمإل تحديدا ألجل إحداث اللجنة الوطنية
واللجنة الجهوية وضبطه بثالثة أشهر ،إال أن حساب الثالثة أشهر يبدأ
مإل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ واألصوب ان يقع اقتماد تاريخ
دخول القانون حيز النفاذ .كما أنه يساهم ي التضخم التشريعي
وصعوبة االلمام بمقتضيات النصوص.
من  2-0األهداف والتعريفات والمبادئ العا ّمة.
الوقاية مإل تعاطي المخدرات ،قالج مستهلكي المخدرات ،مكا حة استعمالها
غير المشروق ،دقم التعاون الدولي ي مجال مكا حة االستعمال غير
المشروق للمخدرات في إطار االتفاقيات الدّولية واإلقليمية والثنائية المصادق
عليها.
حسب التطبيق هنا عدة مواد مصنفة في الجدول "أ" وتستعمل كمخدر
وبالتالي فالتقسيم الثالثي للجدول ال جدوى منه.
يمكن اضافة فقرة ثانية الى البند "أ" من الفصل  2تنص على ما يلي" :قلى
وزارة الصحة أن تعد تقريرا دوريا لتقييم احتمال إساءة استعمال المواد
النفسانية التأثير ،وذلك بغية مراقبة تلك المواد ومنع استعمالها".
توجه ايجابي ألنه يمكإل مإل هم النص بدقة
وأهم ما تضمنته قائمة التعريفات في النسخة النهائية للمشروع تعريف
االستعمال غير المشروع ،والتمييز بيإل االستهالك لمرة ثانية وتكرر
االستهالك.
تقريبا ال فرق.
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االحالة الى القانون
العام ،والنصوص
الخاصة

التقادم

الفصل 11

التدابير الوقائية
والعالجية

الفصل مإل
 19حتى
51
مع االحالة
الى الفصول
مإل 118
الى 155
مإل قانون
المواد
السمية

السماح بتطبيق احكام المجلة الجزائية ومجلة االجراءات الجزائية ومجلة
الفصل 8
المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم
واإلجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ماال تتعارض
مع احكامه.
نص ال جدوى منه سوى مزيد مإل الغموض باقتبار وأن المبادئ العامة
للقانون تقضي بالرجوق الى النص العام قند غياب النص الخاص ،وتقديم
النص الخاص قلى النص العام.
الحفاظ على آجال أطول مإل النص العام بالنسبة للجنايات قط ،مع االبقاء
الفصل 2
على االجل االعتيادي الخاص بالجنح .وهو توجه ايجابي لضمان ضرورة
التشدد في جنايات المتاجرة بالمخدرات ،وابقاء جنح االستهالك لألحكام
العادية.
ي صورة التقدم تلقائيا لطلب العالج إن مشروق القانون شهد تقدما قما
الفصول
مإل  2حتى هو مقرر ي القانون الحالي إذ أن المشروق يمنع اثارة الدقوى العمومية
بمجرد التقدم وال يحدد قددا أقصى بينما القانون الحالي ينص قلى "مرة
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وإلغاء
واحدة" ،كما أن النسخة النهائية لمشروق القانون تسمح بالتقدم مباشرة
الفصول
الى الجهات الطبية الوقائية أو العالجية المرخص لها ،مع إلزام هذه األخير
مإل 118
بإحالة المعطيات الوبائية إلى اللجنة الجهوية للتعهد واالحاطة دون كشف
هويات األشخاص المنتفعيإل بالعالج ،كما ان مشروق القانون ال يلزم الجهة
الى 155
مإل قانون الطبية با قالم قإل المستهلك الذي انقطع قإل العالج (الفصل  18قرة
المواد
ثانية) ،وهذا مإل شأنه أن يشجع قلى الخضوق التلقائي للعالج.
السمية
ومإل أهم ايجابيات مشروق القانون أيضا أنه سمح بإمكانية اخضاق
المستهلك للعالج أو للمراقبة الطبية ،قبل إثارة الدقوى العمومية (لوكيل
الجمهورية) أو قبل التصريح بثبوت التهمة (لقاضي التحقيق) أو قبل
التصريح با دانة (للمحكمة) (الفصل  ،)03كما أقطيت نفس االمكانية
لقاضي االطفال أو لمحكمة االطفال (الفصل  )18بينما النص الحالي يختص
المحكمة دون سواها بهذا االجراء وبعد اصدارها حكما با دانة بالنسبة للرشد
(الفصل  )04أو بدونه بالنسبة لألطفال (الفصل  04مكرر) .عالوة على أنه
يمكن حسب القانون الحالي اخضاع المحكوم عليه لإليواء الطبي الوجوبي.
ولكإل لم يقع التنصيص ي مشروق القانون قلى وجوبية العالج بل بقي
االمر متروكا (كما هو حال القانون الحالي نسبيا) لتقدير السلط القضائية
المتعهدة وبموا قة اللجان االدارية المحدثة وهو ما مإل شأنه:
أن يقلل مإل قيمة التدابير العالجية المعتمدة التي ربما تخضع
-0
لإلمكانيات المتو رة واالجتهاد وبالتالي قد يكون العالج ممكنا ي بعض
الواليات دون سواها قلى األقل ي المراحل االولى لتطبيق القانون.
يترك القضاء رهيإل قرار إداري صادر قإل اللجنة الجهوية أو
-2
اللجنة الوطنية ،لذا إنه مإل المتجه أن يقع اقتماد ما يلي:
اما أن يكون رأي اللجنة استشاريا ي الشكل قط ،وهذا حل

يتعارض مع الغاية مإل احداثها ،وبالتالي يصعب اقتماده.
واما أن ينص االمر الحكومي المنظم لتركيبة اللجنة الوطنية

والقرار الوزاري المنظم لتركيبة اللجنة الجهوية قلى أن تضم مإل بيإل
اقضائها قاض تسند له رئاستها يما يكون بقية االقضاء اطباء وصيادلة
وخبراء نفسيإل واجتماقييإل.
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وقالوة قما سبق إن مشروق القانون تح ي باب الطعإل ي قرارات
اللجنة الجهوية أمام طالب العالج قط دون المظنون يه (الفصل  )13وهذا
تمييز ليس له ما يبرره ويتجه تجاوزه .إلى جانب هذا فإن الطعن يكون أمام
اللجنة الوطنية الموجودة بمقر وزارة الصحة وهو ما من ش نه أن يعسر على
الراغب في الطعن ممارسة طعنه عالوة على أن أجل الطعن نفسه قصير
وربما غير كاف ،ومإل المتجه إما أن يكون الطعإل أمام رئيس المحكمة
االبتدائية المختص ترابيا ،أو أن يكون أجل الطعإل متسعا (يبدو أجل قشرة
أيام معقوال).
كما أن مشروع القانون الجديد تضمن تجديدا ايجابيا في ثالث نقاط هي:
أصبح يكتفي باالستهالك وال يشترط االدمان بالنسبة لمإل يتقدم
-1
تلقائيا للعالج أو للمراقبة الطبية ،كما أنه يضمإل سرية هوية المنتفع بالعالج
(الفصل )02
ألغى شرط "المرة الواحدة" المنصوص قليه ي القانون الحالي
-5
مما يعني إمكانية التقدم للعالج تلقائيا أكثر مإل مرة ،مع قدم إلزام الجهات
الطبية با قالم قإل االمتناق مإل تنفيذ النظام العالجي أو االنقطاق قنه.
وسع نطا العالج لم يعد طبي قط بل أصبح طبي  /نفسي /
-1
اجتماقي( .الفصل  )02وهو أمر كان مقتصرا في القانون الحالي منذ تنقيح
 0442على االطفال فقط.
وهذا تطور ايجابي هام ومعتبر.
يفترض حسب مشروع القانون أن يقع احداث عدة هياكل هي:
مرصدا وطنيا لإلحصاء واإلعالم والتوثيق والدراسات والبحوث
-1
في مجال المخدرات.
لجنة وطنية ولجان جهوية بكل والية للتعهد واإلحاطة بمستهلكي
-5
المخدرات.
اقر امكانية العالج من االدمان بمؤسسات عمومية او خاصة

مرخص لها والسماح بالعالج في المؤسسات الخاصة له محاذير جدية إذ
يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين ،كما أنه سيمكن مؤسسة خاصة من
التحكم في مآل الدعوى العمومية ،عالوة على أن امكانية التجاوزات تبقى
واردة.
اخضع مصاريف العالج من االدمان لنظام الت مين على المرض

بالنسبة لمن لهم صفة المضمون االجتماعي وذلك في حدود الخدمات الصحية
المسداة حسب التشريع الجاري به العمل أما من ال تتوفر فيهم تلك الصفة
فسيقع ضبط صيغ التكفل بمصاريف عالجهم بمقتضى قرار وزاري .وربما
يكون من األفضل ضمانا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتجنبا لمزيد ارهاق
الصناديق االجتماعية إحداث صندوق خاص لعالج مستهلكي المخدرات
واإلحاطة بهم يتم تمويله من عائدات الجرائم نفسها ومن التبرعات مع
مساهمة نسبية من الدولة (ويمكن احداثه بموجب هذا القانون اذا ما اتخذ شكل
قانون أساسي).
مشروع القانون اعاد اقرار امكانية اخضاع الطفل المستهلك لنظام

عالجي طبي او طبي نفسي او لرعاية اجتماعية بعد عرضه (العرض فقط
دون اشتراط الموافقة كما هو بالنسبة للرشد) على اللجنة الجهوية للتعهد
واإلحاطة بمستهلكي المخدرات مع امكانية تسليط تدبير وقائي بح ّقه.
امكانية العالج بمواد مخدرة بعد موافقة اللجنة الجهوية للتعهد

واإلحاطة بمستهلكي المخدرات.
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حماية البيانات

الفصل 51

جريمة االستهالك
أو المسك بغاية
االستهالك

الفصل 8

الفصليإل
 19و23
الفصليإل
 51و58

جريمة التردد قلى
مكان معد
الستهالك
المخدرات
مع العلم بذلك

الفصل 9

الفصل 52

جريمة االمتناق
قإل الخضوق ألخذ
قينة

الفصل 52

عدم امكانية اثارة الدعوى العمومية ضد من تقدم تلقائيا للعالج،

وايقاف التتبعات او المحاكمة في جريمة االستهال عند اتمام نظام عالجي
مصادق عليه بشرط عدم وجود عود والمالحظ أن مشروق القانون الجديد
يشمل كل مإل خضع مإل تلقاء نفسه أو بموجب قرار قضائي للعالج بينما
يقتصر النص الحالي قلى ايقاف التتبعات ضد مإل تقدم تلقائيا للعالج قط
وبشرط ان ال ينقطع قنه.
لم يعد االمر متعلقا بإفشاء سر مهني بل أصبح يخضع لقانون حماية المعطيات
الشخصية.
 إلغاء تجريم المحاولة ي الصيغة النهائية للمشروق ،وهو أمر
منطقي ألن المحاولة في جرائم االستهال والمسك مستبعدة فهو اما
استهلك فعال (أي أن الركن المادي للجريمة تحقّق) أو أنه الزال في
مرحلة المسك بقصد االستهال فالتوقف عند المسك هو في حد ذاته
محاولة استهال  .فتجريم المحاولة المعمول به في ظل القانون الحالي
ال يستقيم قانونا وهو من توابع سياسة التشدد في الزجر المعتمدة حاليا
ونتج عنها عديد التجاوزات في التطبيق.
 قدم المعاقبة قند تتبع شخص ألول مرة ي صورة الموا قة قلى
الخضوق لنظام قالجي أو للمراقبة الطبية واتمام ذلك.
 الغاء العقوبة السجنية قند المحاكمة ألول مرة واالكتفاء بخطية
مإل ألف إلى ألفي دينار و ي صورة العود تصبح الخطية مإل الفيإل
إلى خمسة آالف دينار.
 التخفيض ي العقاب السجني الى ما بيإل ستة أشهر وقام واحد
قط وخطية مإل الفيإل إلى خمسة آالف دينار عند المحاكمة لمرة
ثالثة (التكرر) مع السماح للمحكمة باقتماد ققوبة العمل لفائدة
المصلحة العامة كبديل للسجإل ،دون اقتبار العود ،وهو ما مإل
شأنه ان يسمح بمنح هذا البديل لنفس الشخص أكثر مإل مرة.
ومن خالل هذا التدرج المرحلي وفي صورة التزام القضاء باإلخضاع للعالج
المشرع قد خطى
في المرة األولى وتوفر االمكانيات الالزمة لذلك أن يكون
ّ
خطوة كبيرة باتجاه االقرار ب ن المستهلك مريض يجب عالجه وليس مجرما
المشرع ينص صراحة على وجوبية العالج فإنه سيكون
يجب عقابه ،ولو أن
ّ
اقرارا تاما منه بهذا.
إلغاء العقاب السجني واالكتفاء بعقوبة الخطية ما بيإل ألف وألفي دينار.
ورغم هذا التخفيف في العقاب فإن هذه الجريمة أثارت وستبقى تثير جدال في
التطبيق وال يمكن القول إن اشتراط العلم واستبعاد بعض االقارب سيحد من
سلبياتها.فما معنى تجريم التواجد في مكان يتم فيه تعاطي المخدرات دون أن
يكون هنا استهال أو مسك .وبالتالي يتجه إلغاؤها منعا للتجاوزات في
التطبيق.
هي جريمة مستحدثة ال وجود لها في القانون الحالي ،والصيغة الحالية
لمشروع القانون تشكل خطرا كبير قلى حرمة اال راد وحرياتهم ألنه ال
تتضمإل تحديدا للحاالت التي يكون يها الشخص ملزما بالخضوق للتحاليل،
وهو ما سيسمح بإخضاق أي قابر سبيل لهذا األجراء ولو تعسفيا دون ان
يحق له االقتراض،
ومإل الواجب استبعاد هده الجريمة مإل نطا التجريم ي المنظومة الجزائية
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جريمة تسليم أو
قرض مادة مخدرة
لالستهالك
الشخصي دون
مقابل أو دس
المخدرات ي
االطعمة
والمشروبات
جريمة قدم اقدام
نباتات مخدرة
جرائم التعامل
بالمواد المخدرة
جريمة تسليم
وصفة طبية تتعلق
ببدائل المخدرات
جريمة تهيئة مكان
ألنشطة تتعلق
بالمخدرات
جرائم تهريب
وتوريد وتصدير
مواد مخدرة بأي
وسيلة كانت
جرائم تكويإل
جماقة اجرامية
منظمة او و ا او
االنضمام أو
االنخراط ي
احدهما
جرائم قرقلة
العدالة
جرائم التالقب
بالتحاليل
البيولوجية

جرائم االقتداء
قلى الموظفيإل

الفصل 53

ي تونس ككل لما لها من مساس مباشر من الحرمة الجسدية والحريات
الفردية وحتى ال تكون اساسا للتجاوزات الصادرة عن الضابطة العدلية .وفي
أقصى الحاالت يجب حصرها في الحاالت التي يتواجد فيها الشخص في مكان
تتعاطى فيه المخدرات ،أو عند وجود مادة مخدرة وقع حجزها
وهذه الجريمة المحدثة راجعة الى ما تم مالحظته خاصة بعد الثورة من وجود
عمليات ترويج مجاني للمخدرات ألغراض مختلفة ،كما انه وقع تسجيل
حاالت مإل وضع المخدرات ي أطعمة ومشروبات لغايات مختلفة .مع
التنصيص قلى مضاقفة العقاب إذا ارتكبت الجريمة دون قلم المستهلك.

الفصل 8

الفصل 59

اضافة عقوبة السجن والترفيع في مقدار الخطية

الفصل 2
قرة 1

الفصل 58

الترفيع في عقوبة السجن والخطية

الفصل 12

وهذه الجريمة المحدثة مسايرة للواقع وما أفرزه من ممارسات ،من استخدام
بعض االدوية كمخدر.

الفصل 11

وهذه الجريمة المحدثة تعكس جانبا من الواقع وما أفرزه من ممارسات.

الفصل 2
قرة 5

الفصل 15

الفصل 2

الفصل 11

التر يع ي ققوبة السجإل والخطية
وهو ترفيع يتنزل في إطار النسق التصاعدي الذي عرفته السياسة الجزائيّة
في هذا المجال إذ كان العقاب في قانون  0462واحدا لكل جرائم المخدرات ثم
وقع التشدد فيها بموجب قانون  0442وها هي المرة الثانية التّي يتجه فيها
المشرع نحو مزيد من التشدد.
ّ
النص الجديد يميز بين من انخرط أو شار في المنظمة أو الوفاق (الفقرة
االولى عقابه السجن من عشرة إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف
إلى مائة ألف دينار).
وبين من كون أو أدار الجماعة او الوفاق (الفقرة الثانية عقابه السجن من
عشرين عاما إلى مدى الحياة وخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار)

الفصل 58
قرة1

الفصل 18

المحافظة على العقوبة السجنية والخطية
وإقرار اعفاء خاص بالقرين واألصول والفروع واإلخوة
وهذه الجريمة محدثة بسبب حدوث مثل هذا التالعب مقابل عطايا أو نتيجة
تدخالت.

الفصل 12

تدرج حسب نوع العنف
وتوسيع نطاق التجريم ليشمل االعتداء على اقارب الموظفين المذكورين

الفصل 58
قرة 5

الفصل 12
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المكلفيإل بتطبيق
القانون
جريمة التحريض
نشر ملخص
االحكام
العقوبات التكميلية
والتبعية

×

الفصل 13

الفصل 12

الفصل 19

الفصل 12

الفصل 18

االستصفاء والحجز الفصول مإل
 52حتى
والمصادرة
59

الفصل 82
والفصول
مإل -22
28

وهو يندرج في إطار االستجابة لضغوطات النقابات االمنية بضرورة اصدار
قانون خاص لحمايتهم
هذه الجريمة من المتوقع أن تطرح جدال في عالقة مع المرسومين 002
و 006المتعلقين بالصحافة
عقوبة تكميلية تشهيرية معتمدة سابقا ،ولكإل ي النسخة النهائية مإل مشروق
القانون وقع استثناء جنحتي االستهالك والمسك بغاية االستهالك الشخصي.
مشروع القانون:
احال الى العقوبات التكميلية بالفصل  2كاملة وتخلى عن تعداد

بعضها كما أنه تخلى عن عقوبة المنع من الحصول على جواز سفر أو المنع
تطور تشريعي بقدر ما هو تر االمر
من السفر وهو تخل ال يدل على
ّ
خاضعا للنص الخاص المتعلق بجوازات السفر.
اقر ققوبة تكميلية للمستهلك تتمثل ي إمكانية سحب رخصة

السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل الى  3سنوات ،وال نعلم لماذا هذه
مجرد
العقوبة بالذات وهل أن االمر مبني على معطيات علمية وواقعية أم
ّ
اجتهاد تشريعي.
لم يقع التطر الى ققوبة المراقبة ا دارية لكن وفي نفس الوقت لم

يقع التنصيص على إلغاء احكام الفصل  26من م ج .الذي ينص على أنه " في
صورة الحكم بالعقاب ...الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات
تتحتم المراقبة االدارية مدة عشرة أعوام إال إذا قضت المحكمة بخالف ذلك"
وال يمكن القول أن هذا النص ألغي بالقانون  22ألن الفصل  30من هذا
القانون نص على إلغاء االحكام المخالفة له فقط ،وبالتالي فإن الفصل  26من
م ج غير مخالف بل هو مطابق ،أي أنه لم يلغ والسكوت عنه في مشروع
القانون الجديد يعني أن للمحكمة أن تطبقه .ويبدو من غير المنطقي اعتماد هذه
العقوبة التكميلية في جنح استهال المخدرات ومن األفضل أن يقع اقرار
المراقبة الطبية مكانها لفترة معينة.
اقرار نظام خاص يسمح بتجميد االموال خارج نطاق قانون غسل
االموال.وهو تقنين لممارسة واقعية ينتهجها دون نص وكالء الجمهورية
وقضاة التحقّيق تحت غطاء مقتضيات البحث.
الفقرة الثانية من الفصل  34من المشروع :وقع اقرار عقوبة الخطية في
صورة تعذر الوصول الى الحجز الفعلي وهذا من الممكن أن يطرح اشكالية
حول معايير التقدير فعلى سبيل المثال نص الفصل  212من م د على حل
مماثل مع وضع معيار هو "سعر البضاعة حسب السوق المحلية" ...عموما
ستطرح هذه الفقرة اشكاال في التطبيق ويتجه التخلي قنها .لكن ما يالحظ هنا
أن هذه االحكام منقولة من قانون مكافحة االرهاب ومنع غسل االموال لكن
دون نقل تعريف المصادرة وهو المصادرة الحرمان الدائم مإل الممتلكات،
بصفة كلية أو جزئية ،بناء قلى قرار صادر قإل محكمة "
وقع التنصيص في الفصل  22من المشروع على ضرورة حضور كاتب
المحكمة لعملية اعدام المخدرات وتحريره محضرا في الغرض.
الفصل  27من القانون  22ينص على أن عملية االعدام تتم بموجب قرار قابل
للطعن صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية المختص وذلك بعد أخذ رأي ممثل
النيابة العمومية.
وقد تخلى المشروع عن هذا االجراء وجعل االمر من اختصاص المحكمة
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الفصليإل
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المتعهدة
وقع التراجع ي النسخة النهائية قما كان يتضمنه مشروق القانون مإل
تطور ملحوظ ي قدة نواح مإل منع ترحيل األجنبي المقيم بصفة قانونية او
مإل له روابط أسرية بشخص تونسي ،وقادت النسخة النهائية القتماد ما
هو معمول به حاليا ،سواء قلى مستوى المصطلحات "طرد األجنبي" أو
قلى مستوى الشروط ويتجه الرجوق الى الصيغة السابقة ،أو قلى األقل
حصر الترحيل ي حالة ارتكاب جناية.
كالعادة نص مسقط يصعب تطبيقه لغياب اجراءات تتبع ومحاكمة خاصة
بالذوات المعنوية كما هو الحال في القانون المقارن
اقرار مستويين من االعفاء:
االبالغ قبل وقوع الجريمة (تقريبا نفس القانون الحالي) :اعفاء تام،

مع فرض عقوبة تبعية تتمثل في المراقبة االدارية أو المنع من االقامة ب ماكن
معينة لمدة ال تقل عن عامين وال تفوق الخمسة ،وللمحكمة ان تحكم بمدة أقل.
االدالء بمعلومات اثناء البحث االولي او التحقّيق وهو أمر غير

موجود في القانون الحالي :اعفاء جزئي أي ظرف تخفيف قانوني
اقصاء ظروف التخفيف وقع الحد مإل مجاله بالسماح بتطبيق
-0
الفصل  21م ج قلى جرائم االستهالك والمسك بغاية االستهالك والتردد قلى
مكان معد الستهالك المخدرات واالمتناق قإل الخضوق ألخذ قينة ....
وحسب الفقه الدستوري المقارن فإن منع القاضي من اعمال ظروف التخفيف
يتعارض مع الحق ي محاكمة قادلة ومع استقالل القضاء .وهدا يتطابق
ّ
الحق
مقتضيات الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة مدنية ويقر
بالحرية
في المحاكمة العادلة في فصلين ويؤكد على أن الضوابط المتعلقة
ّ
يجب أن تكون متناسبة مع موجباتها وينصب القضاء حاميا على الحقّوق
والحريات وهذه الحماية لن تتحقّق بمنعه من أه ّم سلطاته أال وهي تفريد
العقوبة ومراعاة كل حالة على انفرادها ،وقد أثبتت تجربة تطبيق القانون
مجرد أداة للنطق باألحكام بصفة آلية متكررة
الحالي أنه جعل من القضاء
ّ
دون ادنى اجتهاد.
اقصاء قاقدة التوارد وهو امر ليس له وجود ي القانون الحالي
-5
ويبدو أنه يندرج ي إطار التشدد.
اقرار ظروف تشديد خاصة تقريبا هي ذاتها ي القانون الحالي،
-1
ويعتبر اقتماد هذه الظروف تطبيقا التفاقية األمم المتحدة لمكا حة االتجار
غير المشروق ي المخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة ي 18ديسمبر
 1899المادة .1
تركت لألحكام العامة ،مع ضرورة مراقاة االحكام الخاصة بالعود والتكرر
في جريمتي االستهال والمسك بغاية االستهال .
مشروع القانون لم يحدد من هم اعوان الضابطة العدلية المكلفين

بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها ،بينما القانون  22حدد أعوان الضابطة
العدلية المشار إليهم بالفصل  01من م ا ج وكل من خول له نص خاص ذلك
(مثل الصيادلة المتفقدين حسب قانون المواد السمية لسنة  )0464ويتجه
االبقاء على نفس الصيغة الموجود في القانون .22
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تجميد االمالك
والمصادرة

الفصليإل
 21و28

طر التحري
الخاصة وحماية
المتدخليإل ي
مكا حة جرائم
المخدرات والكشف
قنها وسرية
االبحاث

الفصول
 22حتى
22

الد تر الخاص
بجرائم استهالك
مادة مخدرة
والمسك لغاية
االستهالك

الفصليإل
 23و29

جرائم المخدرات في ظل القانون الحالي تتمثل خاصة في:
بالنسبة ألخذ العينة ي شبهة االستهالك( :االذن القضائي/
.0
المؤسسات المختصة /طبيب مؤهل يعمل بالقطاع العمومي وإن لم يوجد فعون
صحي مؤهل يعمل تحت مسؤولية ذلك الطبيب /حضور عون من الضابطة
العدلية /محضر ممضى من كل االطراف يوجه للقضاء في ظرف يوم عمل
موال لتاريخ اخذ العينة /محضر وآجال تسليم نتائج التحليل /مسك دفتر
خاص).
تحديد االماكن التّي يمكن ألعوان الضابطة العدلية الدخول اليها
.2
وحصرها في االماكن المفتوحة للعموم فقط
وجوبية الحصول على ترخيص قضائي كتابي مسبق لدخول
.3
محالت السكنى.
محضر الحجز والتصرف في المحجوز بإذن قضائي
.2
ّ
المحكمة هي التي تقضي باستصفاء او اعدام المحجوز
.2
هناك توجه نحو بسط رقابة القضاء قلى كا ة مراحل الكشف قإل المواد
المخدرة والتصرف يها.
ولكإل كل هذه االحكام مإل الممكإل أن تبقى حبرا قلى ور مالم يقع
التنصيص صراحة ضمإل القانون نفسه قلى جزاء البطالن ي صورة
االخالل بأي منها وقدم التعويل قلى تطبيق الفصل  188م ا ج أو غيره ألن
الممارسة اثبتت قدم جدوى نظام البطالن الجوهري (الفصل  188معايير
قامة) وضرورة استبدالها بنظام البطالن القانوني (كل حالة بحالتها).
يبدو أنه من األنسب أن يقع التنسيق بين هذه االحكام واألحكام الخاصة بغسل
االموال.
ولم ال االكتفاء باإلحالة مباشرة الى قانون غسل االموال
وقع اعتماد نفس اآلليات المعتمدة في قانون مكافحة االرهاب ومنع غسل
االموال وهذا يعني:
ّ
أن هذا الباب سيلقى نفس االنتقادات التي وجهت لمثيله في قانون
مكافحة االرهاب من قبل المجتمع المدني والحقّوقيين.
أن هذا الباب سيمر مثلما مر سابقه.
أن هذا الباب سيثير اشكاالت دستورية خاصة في عالقة مع حرمة
الحياة الخاصة والمسكن وسرية المراسالت والمعطيات الشخصية والمحاكمة
العادلة.
المشرع بدال عن وضع هذه االحكام في مجلّة االجراءات
أن
ّ
الجزائيّة سيبقى يكررها كلما اقتضت الحاجة.
منعا للتضارب يتحتم نقل االحكام الموجودة بقانون مكافحة االرهاب
ومنع غسل االموال حرفيا كما هي ،ولم ال االكتفاء باإلحالة اليها.
المشرع بقصر هذه االحكام االستثنائية على
من المتجه أن يكتفي
ّ
مكافحة االجرام المنظم والوفاق دون سواه ّما أو على االقل جعله محصورا
بالجنايات دون الجنح إال إذا كان هنا ترابط بينهما.
وقع احداث د تر الخاص بجرائم استهالك مادة مخدرة والمسك لغاية
االستهالك الشخصي يمسك لدى وكالء الجمهورية تضمإل يه كل التتبعات
المتعلقة بتلك جرائم المخدرات والمتعلقة بالرشد قط دون االطفال ،ومإل
الواضح ان الغاية مإل هذا السجل هو تجاوز سلبيات نظام السوابق العدلية
المعمول به اآلن ولضمان نجاقة و اقلية االحكام الجديدة ،ولكإل هذا الد تر
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أحكام انتقالية

الفصلين
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يستدقي مالحظتيإل:
ان البيانات التي تضمن فيه تتعلق باإلذن في اجراء تتبع ،وليس
.1
باألحكام القاضية باإلدانة ،وهو ما استوجب ان يتضمن مشروع
القانون فصال كامال (الفصل  )61خصص لتدار الحالة التي يقع
فيها اعتبار شخص ما عائد أو مكرر بناء على معطيات الدفتر في
حين أنه حكم عليه بعدم سماع الدعوى.
ان البيانات المضمنة بالدفتر ال تشمل الطور االستئنافي مطلقا ،وهو
.5
ما سيطرح اشكالية ايضا في صورة الحكم بالبراءة في هذا الطور.
وانطالقا مإل هاتيإل المالحظتيإل يمكإل القول إنه مإل األ ضل لو وقع مسك هذا
الد تر لدى الوكيل العام ،مع وجوبية ان يتضمإل كل تتبع جديد ومأل هذا
التتبع.
و ي كل األحوال إن هذا الد تر يجب أن يكون مؤقتا بانتظار اقرار وتفعيل
مشروق القانون قدد  5211/11المتعلق بنقل االشراف قلى السجل العدلي
لوزارة العدل.
اقرار احكام خاصة غير مسبوقة تسمح بالتعاون مع دول أخرى ي تتبع
شبكات التهريب الدولية وهي احكام تتالءم مع االتفاقيات الدّولية المصادقة
عليها التّي تبيح اللجوء الى تقنية "التسليم المراقب".
كما وضعت احكام خاصة بالتسليم واقرار قاعدة "إما التسليم وإما المحاكمة"
لمنع اال الت مإل العقاب.
وهذا يتماشى مع االتفاقيات الدّولية ذات الصلة.
اعتمدت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العا ّمة فقط دون اية بدائل اخرى ممكنة
وهي تهم فقط تكرر استهال مادة مخدرة أومسكها بغاية االستهال ورفض
الخضوع لعملية أخذ العينات.
وهنا ال بد مإل االشارة الى ان اضا ة تكرر استهالك مادة مخدرة أو مسكها
بغاية االستهالك ،إلى الفصل  12مكرر مإل المجلة الجزائية يستوجب
التنسيق بيإل أحكام الفصل  12ثالثا مإل المجلة الجزائية وأحكام الفصل 58
مإل مشروق القانون ،الفصل  12ثالثا يشترط الستبدال السجإل بعقوبة العمل
لفائدة المصلحة العامة أن ال يكون المتهم قائدا ،بينما يسمح الفصل 58
بتطبيق هذا البديل ي حالة التكرر أي العود لمرة ثانية .وبالتالي يتجه
التنصيص صراحة ي مشروق القانون قلى استبعاد شرط العود ،وتوضيح
ان كان بإمكان المحكمة اقتماد العقوبة البديلة مهما كان قدد مرات التكرر،
أم ال.
تنقيح قانون المنشطات عدد  22لسنة  2117واالشارة الى الجدول الجديد
الوحد للمواد المخدرة.
والغاء القانون .22
وحذف لجنة االدمان المنصوص عليها بالفصول من  022-004من قانون
المواد السمية لسنة .0464
وقع ضبط آجال مباشرة اللجان المحدثة بالقانون ومسك الدفتر الخاص بجرائم
االستهال وتحديدها بثالثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ .وهو
ما سيسمح بعدم تعطيل أحكام القانون الخاصة بجنح االستهال .
ولكن لماذا اعتمد تاريخ "تنفيذ القانون" وهذه مس لة تخضع الجتهاد السلطة
التنفيذية مما يحول دون معرفة التاريخ الفعلي لنفاذ احكام القانون ،لهذا يتجه
استعمال مصطلح "نفاذ القانون" وهو محدد بخمسة ايام من تاريخ ايداع الرائد
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نيابة المحامي

تفكيك ملف القضية

الرسمي الذي سينشر فيه القانون بمقر والية تونس العاصمة.
كما تجدر االشارة الى ان مشروق القانون تضمإل احكام انتقالية خاصة
بالعقاب المقرر لجريمتي استهالك مادة مخدرة أو مسكها بغاية االستهالك،
وذلك بالتأكيد قلى أن العقاب ي كل الحاالت (أي دون مراقاة احكام
الفصليإل  51و 58مإل مشروق القانون) سيكون خطية ما بيإل ألف وألفي
دينار قط إلى حيإل مباشرة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المحدثة
بالقانون لمهامهم ،وهو أمر منطقي قلى اقتبار ان الفقرة األخيرة مإل
الفصل  91مإل مشروق القانون تنص صراحة قلى ان كل االحكام السابقة
لتاريخ احداث الد تر الخاص بجرائم االستهالك ال ترسم يه وال تحسب
ضمإل السوابق المعتمدة ي تطبيق هذا القانون.
وعالوة عما سبق فقد تضمنت الفقرة االخيرة من الفصل  13اشارة الى تطبيق
النص االر ق بالمتهم على القضايا الجارية من أجل استهال مادة مخدرة أو
مسكها بغاية االستهال ما لم يصدر بش نها حكم بات ،وهو تنصيص ال معنى
له فالنص االرفق واجب االعتماد بحكم الدستور وبمقتضى الفصل األول من
المجلة الجزائية ،وكان من المتجه الغاء هذه الفقرة وأن يقع التنصيص على
استفادة المحكوم عليهم من أجل جريمتي استهال مادة مخدرة أو مسكها
بغاية االستهال من عفو عن مدة العقوبة السجنية المتبقية.
ّ
لم يقع التنصيص على وجوبية المحامي في كل اطوار التتبع التي تسبق تعهد
المحكمة او قاضي التحقّيق.
ربما يكون االمر متروكا لألحكام العا ّمة
ّ
ولكن مجلّة االجراءات الجزائيّة حتى اآلن ال تضمن هذا الحق الدستوري
وبالتالي فإنه يتوجب:
إما أن تتم المصادقة على هذا القانون بالتزامن مع تنقيح مجلّة

االجراءات الجزائيّة إلقرار وجوبية نيابة المحامي لدى باحث البداية
وحضوره جميع اعمال التتبع مع ذي الشبهة.
ّ
الحق الى
وإما أن يقع اضافة فصل في االحكام الختامية يمنح هذا

حين تنقيح مجلّة االجراءات الجزائيّة
وإال فإن هنا أشكال دستوري ناتج عن كون مشروع القانون تضمن عديد
الفصول ذات الصبغة اإلجرائية دون أن يحترم الفصل  27من الدستور الذي
يفرض أن تشمل ضمانات الد اق جميع أطوار التتبع والمحاكمة.والفصل 24
الذي ينص على أنه  " :ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة
التلبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقّوقه وبالتهمة المنسوبة إليه ،وله أن
ينيب محاميا .وتحدد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون"
يستفاد من الفصل  012مكرر من م ا ج أن قاضي التحقّيق بإمكانه تفكيك
الملف حسب اختالف وضعيات المظنون فيهم ،ولكن تطبيق هذا النص في
الواقع لم يكن على النحو المطلوب خاصة في قضايا المخدرات ،إذ غالبا ما
يبقى المظنون فيه من أجل جنحة مخدرات موقوفا مع بقية المظنون فيهم من
أجل جنايات مخدرات ،لهذا فإنه يبدو من األنسب أن يقع التنصيص في
مشروع القانون على وجوبية تفكيك الملف في مثل هذه الحاالت.
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الفصل الثالث :التوصيات
 1-1التوصيات العامة المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة
وهذه التوصيات تهم ممارسات كل من المحامين والقضاة.
 0-0-2ـ التوصيات حول ممارسات المحاميإل:

ضرورة امتناق المحامي قإل استجالب الحر اء أو السعي لدى الغير الستجالبهم.
وهو امتناع تقتضيه أخالقيات المهنة ،وتكرسه المعايير الدولية والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

محاولة رض الحضور لدى باحث البداية و ي كا ة ا جراءات المتخذة ضد ذي الشبهة ،تطبيقا لمقتضيات
الدستور وقانون المهنة.
وهو حق تكرسه جميع النصوص المرجعية الدولية ،وينص قليه الدستور ي الفصليإل  53و .58كما أنَ الفقرة
األولى مإل الفصل  2من المرسوم قدد  38لسنة  5211مؤرخ ي  52أوت  5211المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
أشارت إليه ":يختص المحامي دون سواه بنيابة األطراف على إختالف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح
واالستشارة وإتمام جميع اإلجراءات في حقهم والد اق قنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وا دارية
والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية المتعلقة باإلجراءات
المدنية والتجارية والجبائية والجزائية" .وبالت الي إن تقاقس السلط الرسمية قإل تفعيل هذا الحق يستوجب مإل
المحاميإل العمل قلى رضه واقعيا.وترى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه كقاعدة ،يجب توفير الوصول
محام من أول إستجواب للمشتبه به من قِّبل الشرطة خاصة وأن أعمال البحث األولي قد يترتب عنها نتائج
إلى
ٍ
يصعب تداركها الحقا.

ضرورة إتصال المحامي بمنوبه وا طالق قلى وضعه وا ستماق إليه ،كوجوب ا طالق قلى الملف ودراسته
قبل موقد الجلسة بوقت كاف.
تقر النصوص المرجعية الدولية بحاجة المحامين لإلطالع على المعلومات ذات الصلة بالقضية التي يباشرونها.
َ

.

التثبت مإل قدم تعرض منوبه للتعذيب (وقند االقتضاء طلب العرض قلى الفحص الطبي) .والتمسك بالمبطالت
وخاصة مخالفة أحكام الفصول 11و 11مكرر و122م .إ.ج وضرورة التمييز بيإل التعذيب وا كراه.
يعتبر اإلكراه من أقدم وسائل الت ثير في إرادة المتّهم بغية الحصول على إعترافه ،ومن ذلك إطالة االستجوابات
لفترات متصلة من الليل والنهار دون إنقطاع بقصد تحطيم أعصاب ذي الشبهة وتضييق الخناق عليه ،فيقر بما هو
منسوب إليه بصرف النظر عن مدى حقيقته .كما أن اإلحتفاظ بدون وجه حق قد يتخذ أحيانا كوسيلة للضغط على
ذي الشبهة وإكراهه على اإلدالء بإعترافه.

التثبت مإل ق رار ا حالة الصادر قإل النيابة العمومية وضرورة أن يتضمإل إسم وصفة محرره ،وإال يجب التمسك
ببطالنه.
يعتبر عدم ذكر إسم عضو النيابة العمومية الذي يحرر قرار اإلحالة على المحكمة أو فتح بحث تحقيقي ،ممارسة
عادية ،وغالبا ما يتجاوز الدفاع هذه المس لة وال يتمسك بالبطالن ،رغم تعدد األسانيد التي تمنع هذه الممارسة
وبالتالي يتوجب على الدفاع إثارتها وطلب الحكم ببطالن االجراءات

التثبت مإل شرقية ا حتفاظ ثم االيقاف التحفظي وإحترام آجال ا حالة توا قلى المجلس ي صورة وجود حالة
تلبس.
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الحرص قلى إحترام قرينة البراءة والتمسك بتسجيل ا خالالت ي المحضر وخاصة دخول المظنون يه إلى
قاقة الجلسة مقيدا باألغالل أو مثوله بها أمام القاضي ،قدم توجيه إهانة له حتى مإل المحكمة نفسها ،قدم
التعامل معه كمذنب ،قدم إجباره قلى إدانة نفسه
وهي حقوق كرستها المواثيق الدولية وتتمثل في وجوب استنطاق المتهم وتمكينه من فرصة إبعاد التهمة عن نفسه
وإال عدّ الحكم باطال لخرقه القانون ،احترام حقه في الصمت ،منحه فرصة التراجع عن تصريحاته السابقة .حيث
إعتبرت محكمة التعقيب أن ":ما ورد بالمطعن من أن المحكمة كان عليها البحث عن البراءة انما هو مردود من
أصله إذ البراءة مفترضة في المتهم حتى تقوم األدلة المعاكسة التي من ش نها إقناع وجدان القاضي الجزائي
بإدانته".

الحرص قلى التوضيح لمنوبه بـ:
 °موضوق التتبع (أي األ عال المنسوب إليه إرتكابها).
 °نصوص ا حالة
 °العقوبة المستوجبة

يعتبر حق اإلعالم بالتهمة «على الفور» جز ًءا ال يتجزأ من الحق في المحاكمة العادلة .ويتطلب هذا تقديم
المعلومات بمجرد إتّهام الشخص المعني رسميًا من قِّبل سلطة مختصة بفعل إجرامي ،أو وصف الفرد أمام
الجمهور بهذا .ولتلبية المتطلبات الخاصة بحق اإلعالم بالتهم ،أي أن يتم إعالمه بالتفصيل ،وبلغة يفهمها المتهم،
بطبيعة التهمة وسببها ،شفهيًا أو كتابة .ويجب أن تكون المعلومات تفصيلية وأن ال تقتصر على إعالم المظنون فيه
ضا إعالمه بالتوصيف
بسبب التهمة فقط ،أي األفعال التي زعم أنه إرتكبها التي يقوم عليها االتهام ،بل يجب أي ً
القانوني لتلك األفعال ،أي نص القانون الذي تشكل هذه األفعال المزعومة بموجبه فعالً إجراميًا.

التثبت مإل ا خالالت الشكلية وخاصة:
°االختصاص الترابي لعون الضابطة العدلية.
 °الجهة التي منحت التساخير.
 °الجهة التي نفذت التساخير.
 °وجود األذون القضائية وصحتها شكال ومضمونا.

ال نزاع أن لألبحاث األولية أهمية بالغة على سير تتبع المظنون فيه ومآله خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي ستتخذه
ا لنيابة على ضوئه ،والحكم الذي ستقضي به المحكمة ،وم مورو الضابطة العدلية المشار إليهم باألعداد  2و 3و2
من الفصل  01من م.إ.ج ،هم مساعدو وكيل الجمهورية ولهم عمال ب حكام الفصل  00من نفس القانون ما له من
سلطات في الجنح والجنايات المتلبس بها ،وليس لهم في ما عدا ذل إجراء أي عمل من أعمال التحقيق مالم يكونوا
خول المشرع صراحة بالفصل  03من م.إ.ج م موري الضابطة العدلية المشار
م ذونين بإجرائه بإذن كتابي .ولقد َ
اليهم بالعددين  2و  3من الفصل  01من نفس القانون  :تلقي التقارير واالعالمات والشكايات والمحاضر والبحث
في حدود نظ رهم الترابي عن كل جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك .وبالتالي فإن أي مخالفة
لهذين النصين يجب التمسك بها.
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التوصيات

ضرورة الت َمسك بالتطبيق السليم للفصل  216من م إ ج .الذي يكرس بصفة ال لبس فيها حق المظنون فيه
وتكرارا أنه يجب محاكمة
مرارا
صرحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
الموقوف ب ن يحاكم في أجل معقول .كما ّ
ً
ً
المتهم بشكل سريع قدر اإلمكان .ومن جهة أخرى سبق لمحكمة التعقيب أن أكدت أنه '' من المتوجب اإلذن بإجراء
اإلخت بارات الفنية والحسابية الالزمة قبل إصدار البطاقات القضائية وذلك لضمان حسن سير المرفق القضائي
وضمان حرية األفراد توصال الى إقرار محاكمة عادلة وناجزة''.

ضرورة تقديم تقرير كتابي لكل مإل المحكمة والنيابة العمومية والمتضرر إن وجد يتضمإل مبادئ المحاكمة
العادلة الواردة ضمإل الدستور وا تفاقيات الدولية ويقع تقسيمه إلى محوريإل :محور لمناقشة ا خالالت الشكلية
ومحور لمناقشة األصل (أركان الجريمة والمسؤولية والعقاب).
يميل محامو الدفاع غالبا إلى اإلكتفاء بالمرافعة الشفاهية ،دون تقديم تقرير مكتوب ،وهذا من ش نه أن يمس بحق
المظنون فيه في محاكمة عادلة ،فعدد الملفات التّي تنظر فيها المحكمة في كل جلسة مرتفع ويحول دون أن
يستحضر القضاة أثناء المفاوضة كل ما سمعوه أثناء المرافعات .إلى جانب أن التقرير المكتوب سيسمح بتضمين
المعايير المرجعية الدولية ،وسيكون دليال على إثبات وجود إنتها لحقوق الدّفاع عند الطعن أمام المحكمة األعلى
درجة وينصح بتوفير نسخة من التقرير تسلم لممثل النيابة العمومية باعتباره طرفا في الدعوى الجزائية وال حكما
فيها.
 5-1-1ـ التوصيات حول الممارسات القضائية
وتشمل هذه التوصيات القضاء بصنفيه الواقف والجالس وهي توصيات مشتركة وتوصيات خاصة بكل صنف:
-0-1-0-2التوصيات المشتركة:

مراقبة الحالة البدنية والصحية لذي الشبهة أو المظنون يه المحتفظ به قند مثوله أمام أية جهة قضائية،
ومعاينة وتوثيق أية آثار قنف تالحظ قليه وتسجيل أقواله ومالحظات الد اق ي الغرض وا ذن بفتح بحث ي
الغرض.
تفرض المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بش ن دور أعضاء النيابة العامة إلتزامات معينة على أعضاء النيابة العامة
الذين هم على علم أو يعتقدون بنا ًءا على أسس معقولة أنه تم الحصول على األدلة من خالل اللجوء ألساليب غير
قانونية ،بما في ذلك التعذيب أو العقوبات أو المعامالت غير اإلنسانية أو المهينة.

الحفاظ قلى كرامة المتهم وإقتباره بريئا حتى مثوله أمام المحكمة وإلى أن يصدر ضده حكم بات (قدم مثوله
باألغالل أمام القضاء ،قدم توجيه إهانة له ،قدم التعامل معه كمذنب) .والحرص قلى حماية الحقو والحريات
مإل أي إنتهاك وخاصة ضمان حرمة الجسد وحرمة المسكإل وحماية المعطيات الشخصية.
من الواجبات الدستورية للقضاة ،السهر على إحترام حقوق اإلنسان وكذلك اإلنتباه خاصة إلنتهاكات حقوق اإلنسان
التي قد تحصل أمامهم أو تصل إلى علمهم.
الفصل  22من الدستور ''تحمي الدولة الحياة الخاصة ،وحرمة المسكن ،وسرية المراسالت واإلتصاالت
والمعطيات الشخصية'' ...

ضرورة ا ستعانة بمترجم محلف كلما تعلق األمر بشخص ال يتقإل اللغة العربية وكذلك ا ستعانة بخبير مختص
بلغة ا شارة الخاصة بالصم والبكم.
حسب المادة ( ) 1/18من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنهلكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء
النظر ي قضيته ،وقلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية( :أ) .أن يتم إقالمه سريعا ً وبالتفصيل،
و ي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها... ،
(و) .أن يزود مجانا ً بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة ي المحكمة.
ويدخل ضمن هذه المادة ضرورة احجام الهيئات القضائية عن استعمال عبارات تقنية يعسر فهمها على االنسان
العادي كما يجب ان يراعي المستوى التعليمي للمتهم عند استعمال اللغة االدبية او القانونية.
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الحرص قلى ضمان الحق ي محاكمة قادلة ي أجل معقول.
أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  3/4بحق ‘‘الموقوفين والمعتقلين بتهمة جزائية ان
َ
يقدموا ،سريعا  ،إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن
يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه''... .
وقد جاء بالفصل  011من الدستور ''لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ي أجل معقول''...

وجوبية الرد قلى طلبات الد اق وتضمينها ي المحاضر أو األحكام أو القرارات.
إن تعليل األحكام هو أمر الزم لصحتها وال يكون قانونيا إال إذا كان شامال لكامل عناصر القضية دون إغفال ألي
عنصر منها مجيبا على كافة الدفوعات الجوهرية التي لها ت ثير على وجه الفصل تطبيقا ألحكام الفصل  061من
مجلة اإلجراءات الجزائية الذي أوجب على القضاة تعليل أحكامهم من الناحيتين الواقعية والقانونية حتى تتمكن
محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما .إن المحكمة ال يقتصر دورها على تحقيق أدلة اإلدانة فقط
بل هي باإلضافة لذلك ملزمة باستقراء كل األدلة الدالة على ثبوت البراءة وبيان أسباب ترجيح إحداها على
األخرى حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون.

قدم إجبار ذي الشبهة أو المظنون يه قلى إدانة نفسه ،وإحترام حقه ي الصمت ،ومنحه رصة التراجع قإل
تصريحاته السابقة.
للمشتبه به الحق في'' أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على اإلعتراف بذنب المادة (-02ز) ،من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،كما من حقه اإللتزام بالصمت واالمتناع عن اإلجابة عند استنطاقه من قبل
القضاء وذلك تطبيقا ألحكام الفصلين  72و 027من م إ ج .وال يمكن أن يترتب عن مجرد سكوته قرينة إدانة.
-1-1-0-2التوصيات الخاصة بكل صنف:
-1-5-5-1-1بالنسبة للقضاء الواقف :النيابة العامة:

ضرورة أن تمارس النيابة العامة رقابة علية قلى أقمال أقوان الضابطة العدلية .وا متناق قإل إقطاء تعليمات
شفاهية أو القيام بالتصحيح الالحق لإلجراءات .كا متناق قإل التمديد اآللي ي أجل ا حتفاظ وضرورة أن تتم
مراقبة الملفات حالة بحالة والتخلي قإل المطبوقة الجاهزة مسبقا لكل الحاالت.
جاء بالمبدأ  15مإل المبادىء التوجيهية بش ن دور أعضاء النيابة العامة إعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من  27آب/أغسطس إلى  7أيلول/سبتمبر 0441انه''قلى أقضاء
النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم و قا للقانون ،بإنصاف وإتسا وسرقة ،وأن يحترموا كرامة ا نسان
ويحموها ويساندوا حقو ا نسان ،بحيث يسهمون ي تأميإل سالمة ا جراءات وسالمة سير أقمال نظام
العدالة الجنائية''.

تمكيإل المظنون يه أو محاميه مإل ا تصال بعضو النيابة المتعهد بالملف قبل إتخاذ قراره ،وهو إجراء كان يعمل
به سابقا ولكإل تم التخلي قنه بداقي ضغط العمل .وضرورة أن تلتزم النيابة بالطابع ا ستثنائي جدا والحاالت
الحصرية التي يجوز لها يها إصدار بطاقة ا يداق.
أعطى المشرع في الفصل  216م إ ج .بصفة إستثنائية لوكيل الجمهورية صالحية إصدار بطاقة إيداع وذلك في
حالة التلبس بالجناية أو الجنحة ،إذ ّ
أن الفصل  32م .إ .ج يمنح وكيل الجمهورية ي جميع صور الجنايات أو
الجنح المتلبس بها مع ماله من سلطة تتبع جميع ما لحاكم التحقيق من سلط .وبالتالي فال مجال ألن تتخذ النيابة
العامة قرار إيقاف تحفظي في غياب حالة التلبس.
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وتم التنصيص على هذه الضمانات بالفصل  24من الدستور ''ال يمكن إيقاف شخص أو اإلحتفاظ به إال في حالة
التلبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه ،وله أن ينيب محاميا .وتحدد مدة اإليقاف
واالحتفاظ بقانون''.

ضرورة أن تحترم النيابة العامة قاقدة ا حالة قلى أقرب جلسة كلما كانت هناك حالة تلبس.
تنص المادة ( )3-8من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الضمانات الواجب مراعاتها عند
إحتجاز شخص" :يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ،سريعاً ،الى أحد القضاة أو أحد الموظفيإل المخوليإل
قانونا ً مباشرة وظائف قضائية ،ويكون مإل حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج قنه .وال يجوز أن
يكون إحتج از األشخاص الذي ينتظرون المحاكمة هو القاقدة العامة ،ولكإل مإل الجائز تعليق ا راج قنهم قلى
ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة ي أية مرحلة أخرى مإل مراحل ا جراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكم
قند االقتضاء".

ضرورة ان يتم التخلي قإل قاقدة "ا حاطة با حالة وا حالة باألحوط" لما يها مإل خر لمبدأ الشرقية
وشخصية االتهام.
حسب الممارسات الغالبة حاليا فإن النيابة العامة ال تفعَل مبدأ مالءمة التتبع من جهة ،ومن جهة أخرى فإنها عندما
سع فيه سواء بالنسبة لتكييف األفعال أو االشخاص المحالين،
تحرر قرار اإلحالة أو فتح البحث ،تعمل على التو َ
وهو ما يتعارض مع قرينة البراءة وشخصية اإلتهام .وفي هذا الصدد تنص المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة على
أنه “ :يقتضي ،في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات إستثنائية ،أن يوفر
القانون ،أو القواعد ،أو النظم المنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز اإلنصاف في إطار مقاربة مستقرة في
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمتابعة القضائية بما في ذلك بدء المالحقة أو صرف النظر عنها”.

ضرورة ا نصات لمرا عات الد اق وا متناق قإل القيام بأقمال خارجة قإل موضوق الجلسة أثناء الحضور ي
المحاكمة .كضرورة الوقوف قند التدخل والترا ع.
يحتَم مبدأ شفوية المرافعة أن يسمع كل أطراف القضية بعضهم البعض بما فيهم ممثل النيابة العمومية .لكن يالحظ
في الغالب أن النيابة العامة نادرا ما تتفاعل مع مجريات المحاكمة ويكون وجودها شكليا فقط لضمان إنعقاد
المحاكمة .وفي الحاالت النا درة التي تتدخل فيها النيابة بصفة فاعلة في الملف فإن ممثلها يتكلم وهو جالس ،بينما
يتوجب عليه الوقوف ،فهو ليس من ضمن قضاة المحكمة بل هو محامي الحق العام ،وينبغي أن يكون على قدم
المساواة مع محامي الدفاع .كما يتعين على النيابة العمومية بيان اسانيد قرار االحالة وعدم االكتفاء بتدوينه وينصح
ان يكون لممثل النيابة العمومية راي في اقتراح العقوبة يدفعه الى تبرير وتسبيب االحالة واقتراح العقوبة.
5-5-5-1-1بالنسبة للقضاء الجالس:
سواء أكان قضاء تحقيق أو قضاء حكم.
 -1-5-5-1-1بالنسبة لقضاء التحقيق:

تمكيإل الد اق مإل ا طالق قلى كامل محتويات الملف ونسخه.
أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الكشف عن المعلومات حول القضية يجب أن يتضمن الوثائق واألدلة
األخرى التي يخطط اإلدعاء لتقديمها في المحكمة ضد المتهم أو تلك التي تثبت براءته .وفي ذات اإلتجاه إعتبرت
محكمة التعقيب أنه يجب تمك ين المحامي من كل التسهيالت الالزمة ألداء مهمة الدفاع عن المتهم وخاصة في
القضايا الجزائية .
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العمل قلى تفكيك الملف كلما تعلق األمر بمظنون يهم بعضهم متهم بمخالفات أو جنح والبعض األخر بجنايات
تطبيقا ألحكام الفصل  128مكرر م إ ج.
جاء في الرأي عدد  2111/22للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتدعيم ضمانات المتهم
وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط اإلدماج أنه" :توفر األحكام المتعلقة بتفكيك الملف والواردة ضمن
الفصل  012مكرر المذكور ضمانات إضافية لها عالقة باإلجراءات المتصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من
تعجيل النظر بش ن الموقوفين ،في إطار مقتضيات المادة  4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي صادقت عليه الجمهورية التونسية والتي تنص خاصة على أنه من حق الموقوف بتهم جزائية في أن يحاكم
خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه."...،

قدم إصدار بطاقة إيداق مال م يقع إستنطا ذي الشبهة تطبيقا ألحكام الفصل  92م إ ج .و تمكيإل الد اق مإل
ا طالق قلى بطاقة ا يداق لمعر ة التعليل الواقعي والقانوني الذي تم إصدارها قلى أساسه تطبيقا ألحكام الفصل
 92م إ ج وتجنب المطبوقات الجاهزة مسبقا.
الفصل  11فقرة أولى من مجلة اإلجراءات الجزائية" :لحاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة
إيداع في السجن" .وهذا اإلستنطاق يقتضي تلقي جواب المتهم عما هو منسوب إليه من أفعال ،ويتم ذلك مبدئيا
بحضور محام يختاره المتهم أو مسخر ،مالم يتخل المتهم عن حقه في اإلستعانة بمحام.

إقالم ذي الشبهة باأل عال المنسوبة إليه وقدم ا كتفاء بذكر النصوص القانونية تطبيقا ألحكام الفصل  28م إ ج.
يعتبر عدم إعالم ذي الشبهة باألفعال المنسوبة إليه مخالفة وإنتهاكا لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة لسببين
على األقل - 0أنَ المتهم ال يعلم سبب إتهامه ويتولى المحقق طرح أسئلة في المطلق علَه يقول ما يمكن أن يدان به
وهذا أسلوب إيقاع وإستدراج يتعارض مع مفهوم المحاكمة العادلة-2 .أن قاضي التحقيق ملزم قانونا بالبحث في
األفعال الواردة في قرار فتح البحث وليس له أن يتعهد بغيرها إال إذا كانت ظروف مشددة للجريمة (الفصل  20م ا
ج).
-5-5-5-1-1بالنسبة للمحكمة:

ا لتزام بمبدأ قلنية الجلسة والتأكيد قلى دور القاضي ي تنظيم الجلسة والرقابة قلى تعليق جدول الجلسة
والفضاء الخارجي لباب القاقة وضمان سهولة وصول المتقاضي وأقربائه لقاقة الجلسة .مع التأكيد قلى
السماح بدخول الصحا ة والمالحظيإل وممثلي المجتمع المدني وتسهيل قملهم ضمانا لشفا ية المحاكمات
وقلنيتها .ور ض كإلستثناء ال تبرره أسباب جدية وحقيقية.
نصت المادة ( )0/02من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،على أنه« :الناس جميعا ً سواء أمام
القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه إلتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منش ة بحكم القانون .ويجوز منع
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام او األمن القومي
في مجتمع ديمقراطي ،أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى ،او في أدنى الحدود التي تراها
المحكمة ضرورية حين يكون من ش ن العلنية في بعض الظروف اإلستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ،إال أن أي
حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ،إال إذا كان األمر يتصل ب حداث تقتضي
مصلحتهم خالف ذلك او كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال".
وتم التنصيص على هذا المبدأ بالفصل  011من الدستور''جلسات المحاكم علنية إال إذا إقتضى القانون سريتها وال
يكون التصريح بالحكم إال في جلسة علنية''.
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التثبت مإل صحة ا ستدقاء و ا لتزام بالتثبت مإل هوية ذي الشبهة مإل طرف القاضي قند مثوله أمامه.
تعددت القرارات المتعلقة باستدعاء المتهم للجلسة واختلفت في إعتبار هذا اإلجراء يهم النظام العام وفي مواضع
اعتبرت إجراءا جوهريا وفي أخرى ماسا بمصلحة المتهم الشرعية فيما هنا قرارات تعطي اإلستدعاء طبيعة
مشتركة فهو من اإلجراءات األساسية التي تهم النظام العام وتهضم حقوق الدفاع أو مصلحة المتهم الشرعية.

ا قالم بموضوق التتبع ونصوص ا حالة.
نصت المادة ( -3)02أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب ن'' لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء
النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التي يكفلها له القانون ك ن يتم إعالمه سريعا
وبالتفصيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها’’

ا لتزام بالنصوص القانونية أثناء إستنطا المتهم مإل قبل المحكمة إضا ة إلى قدم التركيز قلى إستعراض أدلة
ا دانة وتغليبها قلى أدلة البراءة .وإقتبار محاضر البحث مجرد قرينة يمكإل دحضها بالحجة المخالفة طبق
أحكام الفصل  128م إ ج .و ي كل األحوال يجب إقتبار إقتراف المظنون يه غير كاف بمفرده للتصريح
با دانة ما لم يكإل مدقما بأدلة أخرى.
إعتبرت محكمة التعقيب أنَ  " :اإلعتراف المجرد في المادة الجزائية ال يعفي الحاكم من البحث عن أدلة أخرى
تدعمه ,لذا فإن الحكم الذي قضى باإلدانة إعتمادا على إعتراف لم يثبت ووقع التراجع فيه من بعد يعد هاضما
لحقوق الدفاع و ماسا بمصلحة المتهم الشرعية ".
كما جاء في القرار التعقيبي عدد  4660ما يلي ":إن حكم البداية قد ت سس على إعتراف المتهم لدى باحث البداية
ال غير ،وقد تـراجع في هـذا اإلعتراف بالجلسة وبالتالي فإنه ال يمكن إعتماده كدليل قاطع على اإلدانة لتراجع
المتهم ولعدم وجود ما يعززه في الخارج ...واتجه التصريح بثبوت براءته ذلك أن األحكام الجزائية ال تبنى على
اإلعترافات المجردة خاصة إذا وقع التراجع فيها إذا لم تكن معززة بقرائن أخرى".

ضرورة تكليف قاض مقرر ستكمال األبحاث خاصة قندما يتمسك المظنون يه أو د اقه بهذا.
تم التنصيص على هذه الضمانة بالمادة ( )1(18هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث
جاء فيها ":لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر ي قضية ،وقلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا
التالية:
(هـ) أن يناقش شهود ا تهام ،بنفسه او مإل قبل غيره ،وأن يحصل قلى الموا قة قلى استدقاء شهود النفي
بذات الشروط المطبقة ي حالة شهود االتهام.

التثبت مإل إجراءات ا ختبار وشكليات المحاضر واألحكام والتعامل معها كمسقطات وجوبية تهم النظام العام
يترتب قإل خرقها البطالن الوجوبي الذي تصرح به المحكمة مإل تلقاء نفسها طبق أحكام الفصل  122م.إ .ج.
ضرورة الت كد من قانوني ة اجراء االختبارات وعلى االخص ممارسات الضابطة العدلية فيما يتعلق باجراء التحليل
لكشف المادة المخدرة سواء بجسم المظنون فيه او طبيعة المادة المخدرة

إقالم المظنون يه بحقه ي إنابة محام حتى ي الجنح وإمكانية إنتفاقه بإقانة قدلية ي الغرض.
في حال مثول شخص أمام محكمة جزائية ،دون مساعدة قانونية ،فإن المادة  )3( 02من العهد الدولي للحقوق
محام .كما قررت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن
المدنية والسياسية تقضي أن يتم إعالمه بحقه في أن يدافع عنه
ٍ
الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونية المجانية.
ّ
الحق في إنابة محامي في جميع أطوار التتبع
وضمن الدستور التونسي الحالي في الفصول  27و 24و 012و011
ّ
الحق في اإلعانة العدلية لكل من هو غير قادر ماديا.
مع ضمان
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تمكيإل الكاتب مإل العمل بحرية وتسجيل كل ما يدور ي قاقة الجلسة والتخلي قلى قاقدة امالء القاضي
للمحضر قلى كاتب الجلسة.
أكدت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة ّ
أن" حضور كاتب المحكمة جلسة الحكم إجراء جوهري وضمانة أساسية
لكل األطراف إذ أوكل إليه المشرع تحرير محضر فيما يدور بالجلسة من مرافعات واإلشهاد على المحكمة وعلى
مقرراتها بنفس المحضر "
فمحاضر المحاكمة ،جعلت لتعكس صورة صادقة لما تم من إجراءات في الجلسات ،وتدوين إجراءات المحاكمة له
فائدة كبرى تتمثل في تمكين المحكمة األعلى من الرقابة ،والت كد من خالل إطالعها على محضر المحاكمة ب ن
اإلجراءات التي يستلزمها القانون قد روعيت من قبل المحكمة األدنى .فتدوين وقائع الجلسة كاملة في المحاضر،
يد ل على مدى إلتزام المحكمة بالقواعد اإلجرائية التي تحكم النظر في الجلسات وحسن تطبيقها للقانون ،ويعتبر من
وسائل اإلثبات التي توضح الوقائع واإلجراءات التي تمت أثناء نظر الدعوى في جلسات المحاكمة.

ا متناق قإل إبقاء ذي الشبهة غير الموقوف قلى ذمة المحكمة لحيإل التصريح بالحكم باقتبار وأن هذا شكل مإل
أشكال ا حتجاز خارج القانون وا لتزام بالحاالت االستثنائية التي يمكإل يها للمحكمة إصدار بطاقة إيداق ضد
ذي الشبهة.
بيَن المشرع الصور الحصرية ،اإلستثنائية ،التي يمكن فيها إصدار بطاقة إيداع وهي الحاالت التالية:
 حسب الفصل  11م إ ج ونصه" :القرار القاضي باإلفراج المؤقت عن المظنون فيه ال يمنع حاكم التحقيق أوالمحكمة المنشورة لديها القضية من إصدار بطاقة إيداع جديدة ضده إن دعت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره
بعد إستدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة".
 حسب الفصل 022م إ ج وذلك في صورة فرار المتهم. وحسب الفصل  064م إ ج " :إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروجالقضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية .ولها أن تصدر عند اإلقتضاء بطاقة إيداع ضد
المظنون فيه أو ت ذن باإلفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه".

ا لتزام بسرية المفاوضة ،وقدم التشاور أثناء الجلسة بإقتبار أن ذلك ال يحقق مفاوضة حقيقية ،وضرورة
مغادرة القاقة للتفاوض .وا متناق قإل إبداء أية مالحظة أو تصرف يستفاد منها موقف مسبق ي القضية،
بإقتبار ذلك نوق مإل إبداء الرأي قبل الحكم.
إن ضرورة المفاوضة قبل إصدار الحكم تفترض إختالء أعضاء الهيئة الحكمية بحجرة الشورى للتداول والنظر
في الملف للتوصل لوجه الحكم فيه .فعبارة المفاوضة تفترض أكثر من عضو وأكثر من رأي.
سرية ويجب أال يبقي لها أثر كتابي
نص المشرع في طالع الفصل  165من م.إ.ج على أن "تكون المفاوضة ّ
وقد َ
السرية تعتبر شرطا
وال يشار فيها غير الحكام اللذين حضروا المرافعة "...وواضح من خالل هذا الفصل أن
ّ
رئيسيا لصحة المفاوضة.

احترام اآلجال الدنيا المعقولة قند التأخير لجلسة الحقة ،خاصة ي حالة وجود موقوف .وااللتزام بعدم التمديد
ي التصريح مطلقا ي الجنايات .وبالنسبة للجنح إال إن تعلق األمر بمصلحة ذي الشبهة مع تحديد تاريخ
التصريح بالحكم.
ّ
إن الحق في محاكمة سريعة هو األمر األكثر أهمية في سياق حرمان الشخص من حريته حيث تشير ال مادة)3(4
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى أن لكل شخص تم إلقاء القبض عليه أو إحتجازه الحق في أن تتم
محاكمته خالل مدة زمنية معقولة أو إطالق سراحه .وإذا تم رفض اإلفراج وأستمر إحتجازه أثناء اإلجراءات
الجنائية ،فيجب محاكمة الشخص ب قصى سرعة ممكنة.
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ا لتزام بتالوة الحكم بتمامه بالنسبة للجنايات ي جلسة قلنية وبحضور جميع القضاة الذيإل أمضو الئحة الحكم
طبق أحكام الفصل  122م ا ج .وا لتزام بتحرير نسخة أصلية للحكم ي آجل ال يتجاوز  12أيام مإل تاريخ
صدوره طبق أحكام الفصل  122م ا ج.
-5.1التوصيات الخاصة بمشروق قانون المخدرات
بناء قلى ما تم إستعراضه ضمإل هذا التقرير مإل قراءة ألحكام مشروق القانون الجديد ،قلى ضوء المعايير
المرجعية الدولية ،وبالمقارنة مع القانون  25النا ذ حاليا يمكإل تقديم التوصيات التالية:
 .0.1.2توصيات تتعلق بالتجريم ونزق التجريم:

ضرورة إقرار وجوبية ا خضاق للعالج بالنسبة للمستهلك الذي يحاكم ألول مرة.
المشرع في مشروع القانون الجديد ان أول خطوة نحو االقرار بكون المستهلك شخص مريض يستحق
سيخطو
ّ
ّ
يستحق الزجر .وحتى تكون هذه الخطوة فعالة فال بد من اقرار وجوبية العالج
العالج ،أكثر من أن يكون مجرما
بالنسبة للمستهلك الذي يحاكم أول مرة.

وضع اللجان المقررة بالقانون تحت رئاسة قاض ،وقصر تركيبتها قلى األطباء والخبراء
من المؤكد ان اللجان الجهوية ،واللجنة الوطنية للتعهد واالحاطة بمستهلكي المخدِّّرات تملك حسب مشروع القانون
صالحيات من ش نها الت ثير على التتبع والمحاكمة ،وبالتالي فإن رئاستها على األقل ال بد أن تسند لقاض .كما أن
الطابع الفني  /ال طبي لعمل هذه اللجان يستوجب ان ال تكون ذات تركيبة ادارية ،وانما يجب ان تكون ذات تركيبة
مختصة بالطب وعلم النفس وعلم االجتماع.

جعل الطعإل ي قرارات الر ض الصادرة قإل اللجان الجهوية أمام رئيس المحكمة ا بتدائية المختص ترابيا،
ويشمل كال مإل طالب العالج والمظنون يه.
مكن مشروع القانون طالب العالج من الطعن في قرارات اللجنة الجهوية فقط دون المظنون فيه (الفصل )07
وهذا تمييز ليس له ما يبرره ويتجه تجاوزه .إلى جانب هذا فإن الطعن يكون أمام اللجنة الوطنية الموجودة بمقر
وزارة الصحة وهو ما من ش نه أن يعسر على الراغب في الطعن ممارسة طعنه خاصة أن أجل الطعن نفسه
قصير وربما غير كاف ،ومن المتجه إما أن يكون الطعن أمام رئيس المحكمة االبتدائية المختص ترابيا ،حتى
تكون الكلمة الفصل في اقرار برنامج عالجي من عدمه بيد القضاء.

ضرورة اقتبار جريمتي استهالك مادة مخدرة أو مسكها بغاية االستهالك متواردتيإل
هو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في القرار الجزائي عدد  21274مؤرخ في  01أكتوبر  " 2113إن مسك مادة
مخدرة بنية استهالكها ال يكون جريمتين مستقلتين ضرورة أن مسك المادة المخدرة ونية استهالكها جريمتان
مترابطتان على معنى أحكام الفصلين  22و 22من القانون الجنائي المتعلقان بالتوارد.

ا ستغناء قإل تجريم التحريض وا كتفاء بما جاء بالمرسوميإل  112و 112المتعلقيإل با قالم .وا حالة يما
يتعلق بغسل األموال الى القانون الخاص.
ان اعادة تجريم أفعال مجرمة بقوانين أخرى من ش نه أن يخلق تضخما تشريعيا ،عالوة على ما فيه من فتح لباب
تضارب االحكام ،وبالتالي فإن السياسة التشريعية السليمة تستوجب اعتماد أسلوب االحالة الى القوانين الخاصة
دون تكرار للتجريم.
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ضرورة تجريم التعامل بالمخدرات قإل طريق األنترنيت .كضرورة تجريم التعامل بالسالئف.
إن من بين أهداف مشروع القانون دعم التعاون الدّولي في اطار االتفاقيات الدّولية .ومن الثابت حسب التقارير
الدولية ذات الصلة بالمخدرات أن اإلنترنت تستخدم كوسيلة لإلتجار بالمخدِّّرات واالتجار غير المشروع بالمواد
الكيميائية السليفة ،وعدم تجريم هذا االستخدام من ش نه أن يجعل "الشبكة العنكبوتية" مالذا آمنا لمشتري
المخدِّّرات غير المشروعة وبائعيها .كما البد من تجريم التعامل بـ "السالئف  "Précurseurتماشيا مع ما تقره
اتفاقية مكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

تو ير االقتمادات المالية المطلوبة لتطبيق مقتضيات مشروق القانون مع امكانية احداث صندو
بالغرض.

خاص

ينص مشروع القانون على ان صندوق الت مين على المرض هو الذي سيتحمل مصاريف العالج بالنسبة لمن يتقدم
من تلقاء نفسه ،أما بالموقوفين والمحكوم عليهم فنفقة عالجهم تتحملها الدولة ،وهذا من ش نه ان يثير عديد
االشكاليات المتعلقة بالقدرة المالية لهذه الج هات ،ومبدأ المساواة بين طالبي العالج .لهذا يكون من األفضل أحداث
صندوق خاص لعالج مستهلكي المخدرات واإلحاطة بهم يتم تمويله من عائدات الجرائم نفسها ومن التبرعات مع
مساهمة نسبية من الدولة.

تو ير مراكز قالج بجميع المستويات بالبالد التونسية :الشمال ،الوسط ،والجنوب
إن المشكل االبرز الذي تعاني منه تونس ،هو انعدام وجود مراكز إلعادة ت هيل مستهلكي المخدرات ،سوى مركز
االنصات ومساعدة المدمنين ،بصفاقس ،الذي أصبح بدوره مهددا بالغلق وبسبب قلة الموارد المالية ،كما أن
المركز الموجود بمنطقة جبل الوسط تم غلقها منذ بداية سنة  2100ولم تفتح أبوابه الى اليوم .وبالتالي فإن نجاح
السياسة الوقائية ،العالجية سيبقى رهين توفر االمكانيات المادية ،وتظافر الجهود لتوفير مراكز عالج في كافة
جهات الجمهورية ،أو على االقل (كمرحلة أولى) توفير مركز في الشمال وأخر بالوسط لمعاضدة مجهود المركز
الوحيد الموجود بصفاقس حاليا.
 .5.5.1توصيات تتعلق بالعقاب وبدائل العقوبة:

إستبعاد جنح ا ستهالك مإل مجال القواقد ا ستثنائية الخاصة :أساليب التحري الخاصة (ما لم تكإل مرتبطة
بجريمة منظمة) ،وققوبة المراقبة ا دارية.
رغم توافق االحكام االستثنائية الخاصة بالتقادم ،وأساليب التحري الخاصة ،وعقوبة المراقبة اإلدارية ،مع المعايير
الدولية لمكافحة االجرام المنظم ،والجرائم الخطيرة ،فإنه ال مجال العتمادها في مجال الجنح المرتبطة
باالستهال  ،وبالتالي يجب ان يقع حصر اعتمادها في جنايات المخدِّّرات فقط.

ضرورة العمل قلى تحسيإل وتفعيل ققوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وتأميإل كل اللوازم العملية نجاح
تطبيقها.
أقر مشروع القانون الجديد للمخدرات امكانية اعتماد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العا ّمة كبديل عن عقوبة السجن
(الفصل  72من المشروع) ،في جنح االستهال والمسك بغاية االستهال والتردد على مكان معد ومهي لتعاطي
المخدِّّرات ويجري فيه تعاطيها ،وهو ما يتطلب العمل على تفعيل هذه العقوبة البديلة.

تعميم السماح بتطبيق أحكام الفصل  21مإل المجلة الجزائية قلى جميع جرائم المخدرات.
ّ
الحق في محاكمة عادلة
حسب الفقه الدستوري المقارن فإن منع القاضي من اعمال ظروف التخفيف يتعارض مع
ومع استقالل القضاء ،وهي مبادئ دستورية عليا ال بد من احترامها في التشريع األدنى درجة.
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 .1.2.2توصيات تتعلق بإجراءات الكشف قإل الجرائم وأساليب التحري الخاصة

استبعاد التحليل بصفة آلية دون تو ر قرائإل إدانة أخرى
غالبا ما يتم عرض األشخاص على التحليل بصفة اعتباطية بمجرد وجود شبهة إستهال دون أن تكون مدعمة
بقرائن قوية ومتضافرة وهو ما يمس من قرينة البراءة .وعليه فإن رفض المظنون فيه للخضوع للتحليل ال يرتقي
أن يكون إقرارا بالجرم المنسوب عليه موجبا للعقاب دون أن تتوفر قرائن قاطعة يستعين بها القاضي إلقناع
وجدانه الخالص عند إصدار حكمه.
ومن جهة أخرى ,فإن الوسائل العلمية المعتمدة إلثبات االستهال ال تمكن المحكمة من معرفة زمن االستهال
وهو ما قد يفتح المجال لمعاقبة أشخاص قاموا باالستهال في دول أخرى ال تجرم االستهال .

التنصيص الصريح قلى بطالن ا جراءات ي صورة قدم إحترام أحكام الفصول مإل  89حتى  25والفصول مإل
 22حتى .22
بسط مشروع القانون رقابة القضاء على كافة مراحل الكشف عن المواد المخدرة والتصرف فيها ،ولكن هذه
الرقابة لن تكون فعالة وداعية الحترام االجراءات االساسية مالم يقع التنصيص صراحة ضمن القانون نفسه على
جزاء البطالن في صورة االخالل ب ي منها وعدم التعويل على تطبيق الفصل  044م ا ج أو غيره ألن الممارسة
اثبتت عدم جدوى نظام البطالن الجوهري (الفصل  044معايير عامة) وضرورة استبدالها بنظام البطالن القانوني
(كل حالة بحالتها).

إقرار الحق ي حضور المحامي كا ة مراحل التتبع والمحاكمة إحتراما لمقتضيات الدستور.
ينص الفصل  27من الدستور الحالي على أنَ  " :المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها
َ
جميع ضمانات الدّفاع في أطوار التتبع والمحاكمة" .أي أنَ نيابة المحامي صارت تشمل مرحلة البحث األولي.

ضرورة العمل قلى وضع القواقد الخاصة بأساليب التحري الخاصة ،وآليات الحماية ،ضمإل أحكام مجلة
ا جراءات الجزائية لتجنب تكرارها ي كل قانون ذو صلة با جرام المنظم.
من المالحظ ان االحكام المتعلقة ب ساليب التحري الخاصة ،وقع اعتمادها في القانون االساسي عدد 2102 /26
المت علق بمكافحة االرهاب ومنع غسل األموال ،كما انها مكررة في مشروع قانون المخدرات ،ومشروع قانون منع
االتجار باالشخاص ،وربما ستتكرر في مجاالت أخرى .وهذا التكرار غير مبرر ومن ش نه ان يخلق تضخما
تشريعيا ،وبالتالي فقد كان من األجدر تنقيح مجلة االجراءات الجزائية واضافة تلك االحكام تحت عنوان خاصة
بالبحث والتحقيق في الجرائم المنظمة.
 .1.1.2توصيات تتعلق باالختصاص القضائي:

إقرار وجوبية تفكيك الملف قند وجود متهميإل بجنح ومتهميإل بجنايات.
توفر األحكام المتعلقة بامكانية تفكيك الملف من قبل قاضي التحقيق ،الواردة ضمن الفصل  012مكرر من م ا ج
ضمانات متصلة بالمحاكمة العادلة وما تقتضيه من تعجيل النظر بش ن المظنون فيهم الموقوفين ،وذلك تماشيا مع
مقتضيات المادة  4من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التّي تنص خاصة على أنه مإل حق
الموقوف بتهم جزائية ي أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.
 .1.1.2توصية وحيدة تتعلق بشكل القانون:

ضرورة أن يتخذ المشروق شكل مشروق قانون أساسي
تضمن المشروع أحكاما تت ّعلق بمراقبة وتعقب المكالمات والمعلومات ،بقدر ما تستلزمه معاينة جرائم المخدرات،
وهو ما من ش نه أن يمس ببعض الحقوق والحريات ،التي ال يجوز الحد منها ضمن قانون عادي بل وجب التقيد
بما يقتضيه الفصلين  22و 62من الدستور واعتماد شكل قانون أساسي.
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إن جملة التوصيات هذه تعتبر ضرورية للمالءمة بين القانون الجديد والواقع والمعايير المرجعية الدولية .فسيادة
القانون تتطلب تطويرا واعيا ألحكامه ونصوصه ب حيث يعبر عن القيم الجديدة في المجتمع ألن كثيرا من القواعد
التي تحكم عالقاتنا االجتماعية قد جرت صياغتها في جو اجتماعي وسياسي مختلف ،وأول ما يعزز سلطان
القانون هو أن يستمد حدوده وأحكامه من أوضاع المجتمع المتطورة.
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المالحق
ا تفاقية الوحيدة للمخدرات:

اإلتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  0460الصادرة بنيويور في
 0460/13/31وصادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 26
لسنة  0462المؤرخ في  ،0462/12/21منشور في الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد  27لسنة  0462بتاريخ
 .0462/12/26كما تم تعديلها بموجب البروتوكول الصادر
سنة  0472والمعدل لالتفاقية المذكورة وصادقت عليه تونس
بموجب القانون عدد  20لسنة  0476المؤرخ في
 ،0476/12/02منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد  33لسنة  1976بتاريخ .1976/12/02

إتفاقية مكا حة ا تجار غير إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع في
ي
المشروق
المخدرات المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة في فيانا .0411/02/21
والمؤثرات العقلية
صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد  67لسنة 0441
المؤرخ في  ،0441/17/22منشور في الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد  24لسنة  0441بتاريخ .0441/7/22
ا تفاقية الخاصة بالمواد اإلتفاقية الخاصة بالمواد المؤثرة على الجهاز العصبي المصادق
المؤثرة قلى الجهاز العصبي
عليها بموجب القانون عدد  21لسنة  0474المؤرخ في
 ،0474/12/17منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد  30لسنة  0474بتاريخ .0474/12/11
ا تفاقية العربية للمخدرات

اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية بتاريخ  0442/10/12وصادقت عليها تونس
بموجب القانون عدد  2لسنة  0447المؤرخ في ،0447/12/13
منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  00لسنة
 0447بتاريخ .0447/2/7

القانون 25

القانون عدد  22لسنة  0442الصادر بتاريخ  01ماي 0442
المتعلق بالمخدرات ،كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 42
لسنة  0442المؤرخ في  4نوفمبر  0442والقانون عدد 010
لسنة  0441المؤرخ في  31نوفمبر  0441والقانون عدد لسنة
 2113المؤرخ في  2113/02/01المتعلق بمكافحة االرهاب
ومنع غسل االموال والقانون عدد  6لسنة  2114مؤرخ في 26
جانفي .2114

سمية
قانون المواد ال ًّ

القانون عدد  22لسنة  0464المؤرخ في  26جويلية 0464
المتعلق بتنظيم المواد السّمية.
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مشروق قانون المخدرات

مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات وعالج مستهلكيها
وزجر التعامل غير المشروع بها .تم اعتماد صيغة القانون
المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 31
ديسمبر.2102

نظام روما األساسي للمحكمة تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد  2لسنة 2100
الجنائية الدولية واتفاقية المؤرخ في  04فيفري  2100واألمر عدد  224لسنة 2100
إمتيازات المحكمة وحصاناتها المؤرخ في  02ماي 2100
ا تفاقية
ا نسان

األمريكية

لحقو

المعتمدة في مؤتمر منظومة البلدان األمريكية المتخصص
لحقوق اإلنسان ،سان جوزيه ،كوستاريكا 22 ،نوفمبر 0464

ا تفاقية األوروبية لحماية
حقو ا نسان والحريات
األساسية
ا تفاقية الدولية لحماية جميع إعتمدت بتاريخ  21ديسمبر  .2006موقع عليها من قبل
األشخاص مإل ا ختفاء القسري الجمهورية التونسية بتاريخ  6فيفري . 2117تمت المصادقة
عليها بموجب المرسوم عدد  2لسنة  2100المؤرخ في 04
فيفري  2100وتم نشرها بموجب األمر عدد  221لسنة 2100
المؤرخ في  02ماي 2100
إعتمدت في روما في  2سبتمبر1950

إتفاقية حقو الطفل

إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واإلنضمام بموجب قرار
الجمعية العا ّمة لألمم المتحدة  22 / 22المؤرخ في  21نوفمبر
 ،0414تاريخ بدء النفاذ 2 :سبتمبر  .0441صادقت عليها
تونس بمقتضى القانون عدد  42لسنة  0440المؤرخ في 24
نوفمبر .0440

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره صادقت تونس على االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره
مإل ضروب المعاملة أو العقوبة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،بمقتضى القانون عدد  74لسنة  0411المؤرخ في 00
المهينة
جويلية  0411منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد  48المؤرخ في  02-02جويلية ،0411
البروتوكول االختياري تفاقية
مناهضة التعذيب وغيره مإل
ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة
ا ريقي
الميثا
ا نسان والشعوب

لحقو

تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد  2لسنة 2100
المؤرخ في  04فيفري  2100واألمر عدد  222لسنة 2100
المؤرخ في  07ماي  .2100كما تمت المصادقة عليه بمقتضى
الفصل  22من القانون األساسي عــدد 23لسنة  2103المؤرخ
في  20أكتوبر 2103يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
تم تبنيه في  27جوان  0410و بدأ العمل به في  20أكتوبر
 .0416صادقت عليه تونس بموجب القانون عدد  62لسنة
 0412المؤرخ في  0412/11/16منشور في الرائد الرسمي
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عدد  22لسنة  0412بتاريخ 0412/11/01
الميثا العربي لحقو ا نسان
ا قالن
ا نسان

العالمي

لحقو

العهد الدولي الخاص بالحقو
المدنية والسياسية

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التّي استضافتها
تونس بتاريخ  23ماي .2112
اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العا ّمة لألمم
المتحدة  207أ (د )3 -المؤرخ في  01ديسمبر 0421
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار
الجمعية العا ّمة لألمم المتحدة  2211أ (د  )20-المؤرخ في 06
ديسمبر  0466تاريخ بدء النفاذ 23 :مارس .0476

البروتوكول االختياري الملحق تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم عدد  3لسنة 2100
بالعهد الدولي الخاص بالحقو المؤرخ في  04فيفري  2100واألمر عدد  220لسنة 2100
المدنية والسياسية
المؤرخ في  02ماي 2100
مبادئ سيرا كوزا

مبادئ سيرا كوزا حول قيود وأحكام عدم التقييد الواردة في
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تبناها
المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في
.0412

مبادئ أساسية بشأن دور
المحاميإل

اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمين المعقود في هافانا من  27أوت إلى  7سبتمبر 0441

المبادئ األساسية والتوجيهية إعتمدت كجزء من نشاط اللجنة اإلفريقية في التقرير الثاني
بشأن الحق ي المحاكمة إلجتماع قمة رؤساء دول اإلتحاد اإلفريقي في مابوتو في الفترة
العادلة ،والمساقدة القانونية من  02 -2جويلية 2113
ي أ ريقيا
مبادئ توجيهية بشأن دور إعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة
أقضاء النيابة العامة
المجرمين المعقود في هافانا من  27أوت إلى  7سبتمبر 0441
مجموقة المبادئ المتعلقة المعتمدة بقرار من الجمعية العا ّمة لألمم المتحدة في
بحماية جميع األشخاص الذيإل 0411/02/4
يتعرضون ألي شكل مإل أشكال
االحتجاز أو السجإل
المبادئ التوجيهية المتعلقة وقع تبنيها من اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب في
بظروف االقتقال ،والحبس دورتها العادية الـ  22التّي عقدت في لواندا ما بين  21أفريل
االحتياطي واالحتجاز السابق و 02ماي 2102
للمحاكمة ي ا ريقيا (مبادئ
لواندا التوجيهية)
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