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  مقرتح قانون مقرتح قانون 

سع من القسم سع من القسم يقيض بتمتمي مقتضيات الباب التايقيض بتمتمي مقتضيات الباب التا

ول من قانون املسطرة ول من قانون املسطرة الثالث من الكتاب ال  الثالث من الكتاب ال  

ضافة فرع اثلث بشأ ن التعويض عن  ضافة فرع اثلث بشأ ن التعويض عن اجلنائية بإ اجلنائية بإ

  الاعتقال الاحتياطي غري املربرالاعتقال الاحتياطي غري املربر
  

  تقدم به الس يد املستشار دمحم حننيتقدم به الس يد املستشار دمحم حنني
  يدات والسادة املستشارين أ عضاء فريق التجمع الوطين لل حراريدات والسادة املستشارين أ عضاء فريق التجمع الوطين لل حرارلس  لس  وبيق اوبيق ا    
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ال يف حاةل  ذا اكن الاعتقال الاحتياطي تدبري اس تثنايئ ال ميكن اختاذه اإ اإ

ن وثرية اللجوء اليه أ صبحت تعرف تزايدا مقلقا من س نة اىل أ   خرى الرضورة، فاإ

يف املائة من  54بكيفية ارتفع معها عدد املعتقلني احتياطيا اىل أ كرث من نس بة 

 13792ما مجموعه  0202 نونربالعدد االإجاميل للسجناء البالغ عددمه اىل غاية 

حصائيات املندوبية العامة الإدارة السجون  .جسني حسب اإ

ىل الطاقة وال خيفى ما يرتتب عن هذه الوثرية من أ اثر خطرية ليس فقط ع

ضافية عىل مالية ادلوةل  وماالاستيعابية للسجون  املزيانية )يرتتب عهنا من أ عباء اإ

 ،(درمه 2.207.299.222 تناهز يف مجملها مبلغ 0200اخملصصة للسجون برمس 

سلب احلرية سبب الاعتقال مسا خطريا بقرينة الرباءة مع ما ينتج  بل يشلك

 .عائلته ول فرادلنس بة للمعتقل ب ونفس يةعن ذكل من مأ يس اجامتعية 

ذا اكن من الثابت من خالل املامرسة أ ن أ كرث من  يف املائة من  02واإ

ن احلاجة بلرباءة،حاالت الاعتقال الاحتياطي تنهتيي بأ حاكم  ماسة  أ صبحت فاإ
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اىل بذل املزيد من اجلهود لعقلنة الاعتقال الاحتياطي وترش يده من خالل 

السائدة عىل مس توى املامرسة سواء عىل مس توى  الاش تغال عىل تغيري الثقافة

سلطات االهتام أ و عىل مس توى املش تكني حضااي اجلرامئ مبا يكفل حماربة اجلرمية 

املوهجة  الس ياسات العمومية ةاستباقية تتأ سس عىل التلقائي عن طريق وسائل

وايل الهتميش بدليل أ ن حالس امي الفقر وال مية و  انتشار اجلرميةس باب أ   ملناهضة

 .املائة من الساكنة السجنية أ ميونيف  02

ولنئ اكن قرار الاعتقال الاحتياطي ال ينبغي أ ن يكون تلقائيا بل جيب  

ال يف حاةل الرضورة  والأ ن يكون مدروسا مبا فيه الكفاية   القصوى،يمت اختاذه اإ

ن سوء التقدير  أ حياان التخوف من حتمل املسؤولية جيعل هذا القرار  ورمبافاإ

 منعدمة،تخذ يف حق أ شخاص أ برايء تكون قرائن الاشتباه فهيم جد ضعيفة أ و ي 

 االإفراج قضاهئم ملدة يف الاعتقال الاحتياطي قد تس تغرق وقتا طويال يمت  وبعد

مما جيعلهم حضااي لقرارات بالعتقال  برباءهتم،عهنم بدون متابعة أ و حبمك 

  .مربرةالاحتياطي خاطئة وغري 

قد أ سس ل ول مرة احلق يف  0222من دس تور  200وملا اكن الفصل 

نه الإغناء منظومة التعويض عن خمتلف مظاهر  القضايئ، أ  التعويض عن اخلط فاإ

سد الفراغ بشأ ن  تقتيض الرضورة بالدان،ال خطاء القضائية املعمول هبا يف 
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التعويض عن الرضر املرتتب عن الاعتقال الاحتياطي غري املربر من خالل 

املترضرين من هذا الاعتقال من تعويض  ية لتحديد كيفية اس تفادةمقتضيات قانون 

ثبات  عهنم دون متابعة أ و نتيجة أ حاكم  االإفراج عن الرضر الالحق هبم بعد اإ

 .هنائية برباءهتم

يندرج مقرتح القانون املقدم من طرف أ عضاء فريق  االإطارويف هذا 

ىل توفري ال ساس القانوين اإ والرايم التجمع الوطين لل حرار مبجلس املستشارين 

 الرضر الاحتياطي من تعويض لكي يناسب جحم الاعتقال لمتكني املترضرين من

املؤكد أ ن اعامتد هذا املقرتح  ومن قضائية،مساطر  ودونالالحق هبم برسعة 

جيايب كذكل عىل ترش يد الاعتقال الاحتياطي مبا يكفل تقليص  س يكون هل أ ثر اإ

 .واالإنسانيةعن أ بعاده احلقوقية فضال  ليه،اإ حاالت اللجوء 

 .لهيا هذا املقرتحاإ تلمك يه ال هداف اليت يريم 
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مقترح قانون يقضي بتتميم مقتضيات الباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب االول 

التعويض عن : "من قانون المسطرة الجنائية بإضافة فرع ثالث يخصص له عنوان
 :"مبرراالعتقال االحتياطي غير ال

 
 

 :ةمكرر  811ملادة ا

دون الاخالل باملقتضيات التشريعية املتعلقة 

بالتعويض عن الضرر املترتب عن املسؤولية 

يحدث تعويض عن الضرر  ،الشخصية للقضاة

الالحق بكل شخص تعرض خطأ لالعتقال 

عنه دون متابعة أو نتيجة  إلافراج  وتمالاحتياطي 

ببراءته من ألافعال التي تسببت حكم نهائي قض ى 

 .الاعتقالفي هذا 

 

 :مرتين ةمكرر  811املادة 

ساعة على  84تفوق  يحق لكل من قض ى مدة

كم عليه بالبراءة حفي الاعتقال الاحتياطي و  الاقل

عنه دون متابعة أن يطلب داخل  إلافراج أو تم 

املذكور الاستفادة من  إلافراج أجل سنة من تاريخ 

املترتب له  واملعنوي لضرر املادي تعويض كلي عن ا

 .بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي

ال يؤدي إلافراج عن املعتقل احتياطيا بسبب 

العفو أو تقادم الدعوى العمومية أو انعدام 

الى الحق في طلب التعويض  الجنائية،املسؤولية 

 .لفقرة ألاولى أعالهعن الضرر كما هو محدد في ا

ر عن ويض عن الضر تراعى في تحديد مبلغ التع

 :التاليةالعناصر الاعتقال الاحتياطي غير املبرر 

 ؛مدة الاعتقال الاحتياطي -

الوضعية الاجتماعية لصاحب الطلب قبل  -

 الاحتياطي؛ الاعتقال

 ؛الوضعية إلادارية أو املهنية قبل الاعتقال الاحتياطي - 

 ؛الوضعية الصحية بعد الاعتقال الاحتياطي -

 ؛الضرر املعنوي  -

 واملعنوي؛ آخر من شأنه إثبات الضرر املادي كل عنصر -

 

 :مكررة ثالث مرات 811املادة 

تبت في طلبات التعويض عن الضررين املادي واملعنوي 

لجنة على  غير املبرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي

 :منمستوى نفوذ كل محكمة لالستئناف تتكون 

 ؛رئيسا الاستئناف،الرئيس ألاول ملحكمة  -

 ؛عضوا هاته،ة املحامين بصفته نقيب هيئ  -

 ؛مقررا ،الخازن إلاقليمي بصفته ممثال لوزير املالية -

لالستئناف  وقابلةتكون قرارات اللجنة املذكورة معللة 

 تبليغها،أيام من  01أمام لجنة وطنية داخل أجل 

 :منهذه اللجنة  وتتألف

ض يعين بقرار للمجلس قرئيس غرفة بمحكمة الن -

 ؛رئيسا ائية،القضألاعلى للسلطة 

 العدل، مقررا؛بوزارة  والعفومدير الشؤون الجنائية  -

 ؛عضوا املالية،ممثل عن وزير  -

 ؛نقيب سابق يعين بقرار لوزير العدل، عضوا -

 

 


