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 محاماالتصال ب من حقي 6102بداية من غرة جوان  االحتفاظ:

 

ام محام أمبفي االستعانة الحق ية الذي يضمن ئالجزااإلجراءات  جلةلم االخير تنقيحال إن – 6102ماي  10تونس في 
يعتبر  وتكريسه لحق دستوريتنقيح الهذا  أهميةمن رغم على ال . 2016غدا غرة جوان نفاذ يدخل حيز الباحث البداية 
 .بضرورة مزيد العمل لتفعيل هذا الحق ليصبح عاما وشامالبال حدود  محامونر العادلة، تذك  المحاكمة من مقومات 

مطالبة فيه كان أو ضحية ال مظنوناكل شخص تونسي أو أجنبي وبموجب هذا القانون يحق لبداية من غرة جوان الحالي 
تعتبر  اإلجرائيةهذه الضمانة  ديوانة.الوطني أو الحرس الشرطة أو الكز ابمرالضابطة العدلية  أعوانأمام بحضور محام 

طبيعة لفقا والتقليص من مدة االحتفاظ ومنها  األخيرتم التنصيص عليها في التنقيح  أخرىلعدة ضمانات  باإلضافةهامة 
فقط ساعة  48المدة بالنسبة الجنايات وبـ  واحدة بنفسوالجنح، قابلة للتمديد مرة للجنايات  ساعة 84لتصبح  المرتكبة األفعال
 مديد. كما تبطل كلللتساعة غير قابلة  48 أقصاها مدة احتفاظ. أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع للجنح

 مكرر من القانون الجديد. 31المشار اليها بالفصل  لإلجراءاتاالعمال المخالفة 

يمثل نقطة فاصلة ومهمة في بناء دولة  أنه حيثبعد المصادقة على الدستور تحققت التي أهم المكاسب  يعتبر هذا القانون من"
 مدير منظمة محامون بال حدود بتونس.هذا ما أكده أنطونيو مانقنال " القانون

صعوبات  عدةنفاذ الحيز  4132فيفري  32والمؤرخ في  4132لسنة  5القانون عدد دخول  سيطرح من جهة أخرى
معنية لم تقم السلطات ال لألسف "ا االجراء هذضمان شمولية وفاعلية  ستوجب مضاعفة المجهودات من أجلوتطبيقية، ت عملية

رحت ص "بهذا الحق المطالبة  مظنون فيهمما يجعل من الصعب على البالشكل الكافي نفاذ عن دخول القانون حيز ال باإلعالم
 بمنظمة محامون بال حدود. العدالة إصالح برنامج ةهالة بن سالم منسق

وجب  التيمحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف األطراف من أبرز التحديات قوائم استمرار التنظيم  يبقى
مراكز الشرطة  منهم ونذكر االحتفاظآلية  يإرادة األطراف الفاعلة فتستند نجاعة هذا القانون باألساس على " مواجهتها.

مة بمنظحضور المحامي لدى باحث البداية عزيز صمود متصرف مشروع ًكر به هذا ما ذ" وكذلك المحامون والنيابة العمومية
 الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. مجموعة المحامين بالتعاون مع منسقمحامون بال حدود و

ويهدف  .4135محامون بال حدود في نوفمبر  " لمنظمةحضور المحامي لدى باحث البداية  "النموذجي مشروع الانطلق 
ساعات  ولىأمنذ للمظنون فيهم  المساعدة القانونية التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمةهذا المشروع إلى تقييم الرهانات 

 ألطرافا ميعجالى  توصيات توجيهإلى و عملي دليل إصدار إلى ستفضي التجربة هذهإن   .وذلك على أوسع نطاق االحتفاظ
 .المعنية

 

 

 لمزيد المعلومات يمكن االتصال بــ:

 893 21 773بتونس،  حدود بال محامون منظمة مدير مانقنال أنطونيو ،amanganella@asf.be    
 996 21 886بتونس،  حدود بال محامون مكلفة باالتصال واإلعالم بمنظمة هيفاء جبس ،com@asf.be-tun  
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