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 يتعلق 2016  فيفري16مؤرخ في  2016لسنة  5قانون عدد 
  .)1( بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية

    باسم الشعب،

  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد 

  :رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه يصدر 

 من مجلة 57 مكرر و13تلغى أحكام الفصلين  ـ الفصل األول
  : اإلجراءات الجزائية وتعوض باألحكام التالية

   : )جديد( مكرر 13الفصل 

في الحاالت التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع 
لية المبينين استثناؤه بنص خاص، ال يجوز لمأموري الضابطة العد

   ولو في حالة التلبس بالجناية 10 من الفصل 4 و3بالعددين 
أو بالجنحة وال لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في 
نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة االحتفاظ بذي الشبهة، إال بعد 
أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة ال تتجاوز ثمانية 

  .عة، ويتم اإلذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابياوأربعين  سا

   أما في المخالفات المتلبس بها فال يجوز االحتفاظ بذي 
الشبهة إال المدة الالزمة ألخذ أقواله على أال تتجاوز مدة 
االحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل 

 .الجمهورية بذلك  بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

أمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة  وعلى م
عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية 

  .الذي يتوجب عليه سماعه حينا

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل االحتفاظ مرة 
  واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية 

مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل وأربعين ساعة في 
  .يتضمن األسانيد القانونية والواقعية التي تبرره

 وعلى مأموري الضابطة العدلية عند االحتفاظ بذي الشبهة أن 
يعلموه بلغة يفهمها باإلجراء المتخذ  ضده وسببه ومدته وقابليته 

عة وتالوة ما طبق مدة التمديد في االحتفاظ المبينة بالفقرة الراب
يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في 

  . اختيار محام للحضور معه
ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــــ

  :األعمال التحضيرية ) 1
 2 بجلستــه المنعقـدة بتاريخ مصادقتهومداولة مجلس نواب الشعب 

  .2016 فيفري

 أن يعلم  فورا أحد أصول ويجب على مأمور الضابطة العدلية
أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره  
أو عند االقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي 
الشبهة أجنبيا باإلجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي 

  .وسيلة تترك أثرا كتابيا
   األشخاص ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو ألحد

المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو 
من مأموري الضابطة العدلية خالل مدة االحتفاظ أو عند انقضائها 

  .إجراء فحص طبي على المحتفظ به

 ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض إلجراء الفحص 
  .الطبي المطلوب حاال

ره مأمور الضابطة ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحر
  :العدلية التنصيصات التالية 

  يفه هوية المحتفظ به وصفته ومهنته حسب بطاقة تعرـ 
 وفي صورة التعذر حسب تصريحه،أو وثيقة رسمية أخرى 

 موضوع الجريمة الواقع ألجلها االحتفاظ،ـ 
إعالم ذي الشبهة باإلجراء المتخذ ضده وسببه ومدته ـ 

  ذلك،وقابليته للتمديد ومدة
إعالم ذي الشبهة بأن له أو ألفراد عائلته أو من يعينه الحق ـ 

  في اختيار محام للحضور معه، 

  تالوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،ـ 
وقوع إعالم عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من ـ 
  عدمه،
  طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة ـ 

  ن أحد المذكورين بالفقرة السابقة،من محاميه أو م أو

طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد ـ 
  المذكورين في الفقرة السابقة،

طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة ـ 
 الجناية،

  تاريخ بداية االحتفاظ ونهايته يوما وساعة،ـ 

  تاريخ بداية السماع ونهايته يوما وساعة،ـ 
إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا ـ 

  األخير  أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب، 

 .إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضورهـ 
وتبطل كّل األعمال المخالفة لإلجراءات المشار إليها بهذا 

 . الفصل

  القوانني
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الفقرة وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم ب
األولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها االحتفاظ 
سجال خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد 

 :مساعديه  وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية 

  هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،ـ 

 اظ،موضوع الجريمة الواقع ألجلها االحتفـ 

تاريخ إعالم العائلة أو من عينه المحتفظ به باإلجراء المتخذ ـ 
 يوما وساعة،

طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل ـ 
  سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه 
أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في 

 .حالة الجناية

يتولى  وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة و
الالزمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف االحتفاظ 

 .وحالة المحتفظ به
  ) :جديد (57الفصل 

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض األبحاث بنفسه 
  أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته 

 وخارجها كل ي الضابطة العدلية المنتصبين في دائرتهأو مأمور
عمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا فيما يخصه بإجراء األ

إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل 
  .الجمهورية بقصد تنفيذه

ن ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إال بعد أوال يمكنه 
فيه باستثناء حاالت التلبس التي يكون فيها استنطاقه للمظنون 

مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية 
األعمال المعينة بنص اإلنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 

  . سادسا13 خامسا و13 رابعا و13 ثالثا و13 مكرر و13
وإذا اقتضى تنفيذ اإلنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح 

 13 خامسا و13 ثالثا و13 مكرر و13تنطبق أحكام الفصول 
  :سادسا مع مراعاة ما يلي 

إذا كانت التهمة جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب 
تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين 
أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على 

  .ذلك بالمحضر

وللمحامي أن يقدم مالحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات 
  عند االقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خالل أجل االحتفاظ 

  .أو بعد انقضائه

 69وال يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 
  .من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك

القضايا اإلرهابية ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في 
أن ال يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه 

طالع على أوراق الملف أمام الباحث ته بغيره أو االأو مكافح
المناب لمدة ال تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ االحتفاظ 

  . ما لم يّتخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع

اضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة وال يمكن لق
العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من 

  .قاضي التحقيق

 13وإذا لزم لتنفيذ اإلنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 
  .سابعا

 ثالثا 13مجلة اإلجراءات الجزائية الفصول لتضاف  ـ 2 الفصل
 2 سابعا وفقرة 13 سادسا و13 خامسا و13 رابعا و13و
  :   كما يلي142فصل ل ل5 وفقرة 78لفصل ل 3 وفقرة 37لفصل ل

  : ثالثا 13الفصل 
  يمكن للمحتفظ به أو ألحد أصوله أو فروعه أو إخوته 
أو قرينه أو من يعينه حسب اختياره أو عند االقتضاء السلط 

ن يطلب الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أ
خالل مدة االحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خالل سماعه  

  .أو مكافحته بغيره من قبل الباحث االبتدائي
وإذا كانت الجريمة الواقع ألجلها االحتفاظ جناية و لم يختر 

  .ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له
عيين ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه ت

محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك 
  .بالمحضر

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد األشخاص المذكورين بالفقرة 
األولى من هذا الفصل محاميا للحضور معه عند سماعه، يتم 
إعالم هذا األخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف 

ه وبموضوع الجريمة سماع منوب مأمور الضابطة العدلية بموعد
المنسوبة إليه، وفي هذه الصورة ال يتم السماع أو إجراء 
المكافحات الالزمة إال بحضور المحامي المعني ما لم يعدل 
المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور 

  .بالموعد بعد استدعائه كما يجب وينص على ذلك بالمحضر
جمهورية لضرورة البحث في القضايا اإلرهابية ويمكن لوكيل ال

ور سماعه أن ال يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحض
طالع على أوراق الملف على أن ال تتجاوز أو مكافحته بغيره أو اال

  .مدة المنع  ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ االحتفاظ
  : رابعا 13الفصل 

ه إذا طلب ذلك وله مقابلته على به زيارة منولمحامي المحتفظ ب
  . نفراد مرة واحدة طيلة مدة االحتفاظ ولمدة نصف ساعةا

  في صورة التمديد في أجل االحتفاظ يمكن للمحتفظ به 
  .أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة

  : خامسا 13الفصل 
موعد ن المحامي من االطالع على إجراءات البحث قبل يمّك

السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له 
  .أخذ مالحظات لالحتفاظ بها
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 يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله 
  .تدوين مالحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ

  :  سادسا13الفصل 

ء مأمور الضابطة لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتها
  .العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند االقتضاء

ه أو بعد االنتهاء من حامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبولم
سماعه أو مكافحته بغيره عند االقتضاء تدوين مالحظاته الكتابية 
التي يمكن أن يضمن بها ما نشأ عن السماع والمكافحة من 

  .لى إجراءات البحثالوقائع وتضاف إ

كما له أن يقدم مالحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات 
  .عند االقتضاء مباشرة إلى الباحث االبتدائي خالل أجل االحتفاظ

  :  سابعا13الفصل 

لذي الشبهة في غير حالة االحتفاظ من طرف مأموري الضابطة 
 يختار العدلية  وللمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن

  .محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره

وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم  
المشتبه به والمتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له الحق  في اختيار 
محام للحضور معه قبل  سماعه أو مكافحته بغيره وينص على ذلك 

  .بالمحضر

رة من االطالع على إجراءات ويمّكن المحامي في هذه الصو
البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما 

  .لديه من مؤيدات عند االقتضاء

  : )2فقرة  (37الفصل 
فيما يتعلق بأفعال تدخل في للجمعيات القيام بالحق الشخصي 

  .طار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها األساسيإ

  :  )3قرة ف (78الفصل 
إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية 
بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حاال إلى قاضي التحقيق، وفي 

  .أقصى الحاالت في  أجل ال يتجاوز ثمانية و أربعين  ساعة

وال يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي 
لي  عدا تحرير محضر في إدراج هوية عمل من أعمال البحث األو

 من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل
  مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي  13

 رابعا فيما 13وإدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 
  .يتعلق بحقه في زيارة محاميه

  : )5فقرة  (142الفصل 
ة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية وإذا لزم لتنفيذ بطاق

بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حاال إلى المحكمة المختصة وفي 
  ال يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة  أقصى الحاالت في أجل

  .78 من الفصل 3وتنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 
تدخل أحكام  هذا القانون حيز النفاذ بداية من  ـ 3الفصل 

2016ل من جوان األو.  
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ 

  .كقانون من قوانين الدولة
  .2016 فيفري 16تونس في 

  رئيس الجمهورية

  محمد الباجي قايد السبسي




