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 )نووآخر. السید دانییل و(
 
 
 

 األوللمجلس الدستوري في إلى ا) 2010أیار  31 تاریخ 12030األمر رقم (التجأت محكمة التمییز إنھ، لّما 
دستوریة  أولویةٍ  من الدستور، بخصوص مسألةِ  61-1، وفقاً للشروط المنصوص علیھا في المادة 2010 من حزیران

)QPC ( ٌوفیرات أ. وأنطونیو م. وحمزة ف. وإیدي وإدریس ج. ولوران د. من السیدات والسادة دانییل و طرحھا كل .
. ـوكوسي ھ. وأحمد ك. وغریغوري ب. وكلودي إ. ومایك س. ورشید م. وسمیح ز. وأحمد ب. وألكسندر ز. نا لیوإیل

. وأولریش ك. وعمار ك. ومحمد إ. ونوري ج. ومحسن م. بیدو سعو. تومھدي . وفیرجیني ب. ھوجون سِ . وویلي ب
-1و 63و  62المواد بموافقة وتتعلق ، .ونبیل وسفیان س. وفالنتین ف. وإدغار أ, ورامي ز. وعبد الوھاب س. وماسیر ن

للحقوق من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الخاصة بنظام الحبس على ذمة التحقیق،  706-73و 77و 63-4و 63
 . والحریات التي یضمنھا الدستور

-12043-12042-12041األمر رقم ( 2010حزیران  11في ھذه المحكمةُ نفُسھا إلیھ جأت تلاثم 
ھا، وفقاً للشروط نفسِ ، )2010حزیران  4 تاریخ 12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054

وجایر . وفرانسوا و. ومحمد أ. وبرونو ر. ب ھودیدیی. ھن سِ اوج. مجاك السادة من  دستوریة طرحھا كلٌ  أولویةٍ  حول مسألةِ 
 .للحقوق والحریات التي یضمنھا الدستورنفِسھا األحكام تلك بموافقة وتتعلق . ودافید ل. ـومحمد ھ. جبالل و. ألونسو ر

 المجلس الدستوري، فإّن 

 للدستور؛  وفقاً 

المتعلق بالقانون األساسي للمجلس  وتعدیالتِھ، 1958ي تشرین الثان 7 تاریخ 58-1067للمرسوم رقم  ووفقاً 
 الدستوري؛ 

 قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ بالنظر إلى و

أصول المحاكمات الجزائیة المتعلقة أحكام المتعلق بإصالح  1978تموز  28 تاریخ 78-788لقانون رقم إلى او
 ؛ منھ 2بالشرطة القضائیة وھیئة المحلفین، وخاصة المادة 

مختلفة من قانون أصول  الذي عّدل أحكاماً  1985تشرین الثاني  18 تاریخ 85-1196وإلى القانون رقم 
 وخاصة المادة األولى منھ؛  ،والمتعلق بالشرطة القضائیةالسیر، المحاكمات الجزائیة وقانون 

 1993انون الثاني ك 4تاریخ  93-2الذي عّدل القانون رقم  1993آب  24 تاریخ 93-1013لى القانون رقم إو
آب  11 تاریخ DC-93 326المتعلق بإصالح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وقرار المجلس الدستوري رقم 

 ؛ 1993

 ]الحبس على ذمة التحقیق[



للتخفیف والمتعلق بقانون  قابلةٍ  غیرِ  الذي نص على عقوبةٍ  1994شباط  1 تاریخ 94-89لى القانون رقم إو
 ؛ منھ 2حاكمات الجزائیة، وخاصة المادة المقانون أصول حكام أالجدید، وبعض العقوبات 

المتعلق بتنظیم المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنیة  1995شباط  8 تاریخ 95-125لى القانون رقم إو
 ؛ منھ 53وخاصة المادة  ،والجزائیة واإلداریة

 االعتداءات على ردعالرامي إلى تعزیز مكافحة اإلرھاب و 1996تموز  22 تاریخ 96- 647لى القانون رقم إو
تتعلق بالشرطة  عامة والذي یتضمن أحكاماً  خدمةٍ  ن بمھمةِ یالسلطة العامة أو المكلفالمفوضین من األشخاص 

 ؛منھ 20المادة  خاصةً و ،القضائیة

المتعلق بتوسیع نطاق مھام ضابط الشرطة  1998تشرین الثاني  18 تاریخ 98-1035لى القانون رقم إو
 راقبة والتنفیذ في الشرطة الوطنیة؛ القضائیة ضمن وحدة الم

 ؛ منھ 8المادة   خاصةً و لألمن الداخلي 2003آذار  18 تاریخ 2003-239لى القانون رقم إو

تطورات الجریمة وقرار لالعدالة  بمجاراةالمتعلق  2004ذار آ 9 تاریخ 2004- 204لى القانون رقم إو
 ؛ 2004آذار  2 تاریخ DC-2004 492المجلس الدستوري رقم 

الخاص بمكافحة اإلرھاب والذي ینص على أحكام  2006كانون الثاني  23 تاریخ 2006-64وإلى القانون رقم 
 ؛ منھ 16المادة خاصة مختلفة متعلقة باألمن ومراقبة الحدود و

ص المتعلقة باإلجراءات المتبعة في المجلس الدستوري فیما یخ 2010شباط  4 الالئحة التنظیمیة الصادرة في لىإو
 دستوریة؛الالمسائل ذات األولویة 

المحامي في مجلس الدولة ولدى  ،SCP Piwnica et Molinié المحاماة مكتبلمالحظات الصادرة عن ا إلىو
 ؛ 2010حزیران  17المسجلة بتاریخ و ، .Wو  .D ْینلسیدعن امحكمة التمییز 

، ÿSCP Nicola ،de Lanouvelle ،Hannotin ةمكتب المحاماالمالحظات الصادرة عن وإلى 
و  .Bو  .Iو  .Sو  .Mو  .Zو  .Bو  .Zالسادة و .Pو . Lن یلسیدتعن االمحامي في مجلس الدولة ولدى محكمة التمییز 

K.  وH.  وP.  وC.  وT.  وS.  وM.  وG.  وE.  وK.  وK.  وN.  وS.  وZ. ، ،حزیران  17المسجلة في و
 ؛ 2010

و  .Sو  Gو .Sو   .Aو  .Mللسادة ابة المحامین في مدینة لیون ، عضو نقMolinالمحامي  إلى مالحظاتو
F.، ؛ 2010حزیران  18المسجلة في و 

 ؛ 2010حزیران  24و 18 المسجلة فيوادرة عن رئیس الوزراء، التعلیقات الصفي ضوء و

 مسجلة فيالو، .Rللسید  ان،، عضو نقابة المحامین في مدینة بیربینیBarrere المحامي لى مالحظاتإوبالنظر 
 ؛ 2010حزیران  20



، المحامي في مجلس الدولة ولدى SCP Piwnica et Molinié مكتب المحاماة الصادرة عن المالحظاتلى إو
 ؛ 2010حزیران  23 المسجلة فيو، .Mمحكمة التمییز للسید 

مجلس  ، المحامي فيSCP Waquet ،Farge ،Hazanمكتب المحاماة وإلى المالحظات الصادرة عن 
 ؛ 2010حزیران  24 المسجلة فيو، .Cولة ولدى محكمة التمییز للسید الد

 ؛ 2010حزیران  28، المسجلة في Barrereمالحظات المحامي  إلىو

حزیران  30 ي، المسجلة فSCP Piwnica et Molinié مكتب المحاماةالمالحظات الصادرة عن إلى و
 ؛ 2010

، ÿSCP Nicola ،de Lanouvelle ،Hannotin مكتب المحاماةالمالحظات الصادرة عن إلى و
 ؛ 2010حزیران  30 المسجلة فيو

 ،SCP Bernard Peignot et Denis Garreau مكتب المحاماة الصادرة عنلى المالحظات إو
 ؛ 2010تموز  2المسجلة في و ،.Gللسید  المحامي في مجلس الدولة ولدى محكمة التمییز

تموز  2 المسجلة فيو ،.Aابة المحامین في مدینة دیجون للسید ، عضو نقGavignetلى مالحظات المحامي إو
 ؛2010

یخص مقتضیات  لرئیس الوزراء بناء على طلب المجلس الدستوري فیما اإلضافیةوفي ضوء المالحظات 
 ؛ 2010تموز  16 المسجلة فيوالتحقیق، 

 والمرفقة مع الملفات؛  المقَدمةلى المستندات إوبالنظر 

بابتیست -ناج ن وغاییل كاندیال وإیمیریك موالرینیھ ِدسبیغیالیِره وإیمانویل بیفنیكا و مونالمحا ما أدلى بھو
والسید  ،أصحاب االلتماسعن ارو، غوماري أود البي وإیمانویل رافاناس وھیلین فارج ودافید راجو ودنیس ھ غافینی

 ؛ 2010تموز  20 یخبتارعلنیة االستماع الجلسة  الوزراء، فيفرانسوا سینیر الذي عینھ رئیس 

 ر؛ لمقرِ إلى ااالستماع بعد و

 قرارٍ ب ھافی ویُبََت لزم بالتالي أن تُجَمَع ویَ ھا؛ ذاتَ  تتناول األحكامَ المطروحة دستوریة الذات األولویة  أن المسائلَ .  1
 واحد؛ 

القضائیة أن لضابط الشرطة  جوزی: "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 62وأنھ وفقا ألحكام المادة .  2
 . ستمَع لَھویَ  المصادرةمعلومات عن األحداث أو عن األشیاء والوثائق یقدَم یمكن أن  َمنكَل  ستدعيَ یَ 

االستعانة بقوات الشرطة والدرك إلحضار لضابط الشرطة القضائیة  ویحق .حضردعَي أن یَ على الذي استُ أّن و"
االستعانة بھذه القوات  ،مسبق من المدعي العام للجمھوریة نٍ إذ، بأیضاً یحق لھ و .61لمادة بااألشخاص المستھدفین 

  .علیھ یردَ أن ال یُخَشى َمن ستدعاء أو اللم یرد على ان حضار مَ إل
فیھ أن یسجلوا ولھم  م إن لم یكونوا یستطیعون القراءة،بأقوالھم، یقرءونھ أو یقرأه ھو لھ حضرٍ یقوم بإعداد مَ و"

 . ھإلى ذلك في المحضر نفسِ یُشار على المحضر  التوقیعِ  فضِ رَ عند و. التوقیع علیھقبل ھم مالحظاتِ 



االستماع، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائیة،  20المادة  ئیة المحددین فيلرجال الشرطة القضا كما یجوز"
منصوص األشكال البدد، ویقومون في ھذا الص. معلومات عن األحداث ذات الصلةیقدموا لجمیع األشخاص الذین یمكن أن 

 .یحیلونھا إلى ضابط الشرطة القضائیة الذي یساعدونبأقوال ھؤالء  ھذا القانون، بإعداد محاضرَ  علیھا في
أو انتھاكاً معقول للشك في أن یكونوا قد ارتكبوا  سببٍ  ضدھم أيُ  یوجداحتجاز األشخاص الذین ال یجوز ال و"

 ؛ "تماع إلیھملالسبالضبط  الضروريَ  إال الوقتَ  انتھاك حاولوا ارتكابَ 
على ذمة  ،أن یحبسَ  لضابط الشرطة القضائیة یجوز"أنھ : ھمن القانون نفسِ  63وبناًء على أحكام المادة .  3
  ،انتھاك أو حاول ارتكابَ  انتھاكاً  أنھ ارتكب أسباب وجیھة لالشتباه في عدةُ  أووجیھ  شخص یوجد ضده سببٌ  التحقیق، أيَ 

 . المدعي العام للجمھوریةفي الحال بذلك  غَ بلِ یُ علیھ أن و
ھذا  یمكن تمدیدُ ولكن، . وعشرین ساعة الشخص على ذمة التحقیق أكثر من أربعٍ  حبسُ  یجوز أن یدومَ ال "وأنھ 

 لقاضي أن یشترطَ لھذا او.  على تصریح كتابي من المدعي العام للجمھوریة أخرى بناءً  وعشرین ساعةً  اً ربعأ الحبس
 . ھذا التصریح عطاءإ قبلحضور الشخص المحبوس 

الحبس على ذمة التحقیق،  فترةبعد انقضاء فإنھ،  لھ القانونیةَ  المالحقةَ  ن تبررَ ن شأنھا أضده أدلة مِ  تجدوُ وَمن "
 . من المدعي العام للجمھوریة بأمرٍ  القاضيھذا  یحاَل إلىعنھ أو  جَ فرَ یُ  أن إما

یة في كل من باریس ونانتیر وبوبیني وكریتوي من أجل تطبیق ھذه المادة، فإن اختصاصات المحاكم االبتدائ"
 ؛ "تشكل اختصاصا واحدا

، تحت إشرافھ أو أحد رجال الشرطة القضائیة ،یقوم ضابط الشرطة القضائیة: "63-1ووفقا ألحكام المادة .  4
 لیھا فيإالحقوق المشار بالتحقیق و موضوع االنتھاكعلى الفور بإعالم كل شخص محبوس على ذمة التحقیق، بطبیعة 

 . 63المادة  على ذمة التحقیق المنصوص علیھا فيوكذلك باألحكام المتعلقة بمدة الحبس  63-4 و 63-3 و 63-2المادتین 
 ؛من اسمھ المحضر ویوقع علیھ الشخص المحبوس على ذمة التحقیق باألحرف األولى ھذا اإلشعار فيإلى یشار "

 .نفِسھ محضرذلك في الإلى یشار  علیھ التوقیعَ  ضَ رفَ  فإنْ 
یفھمھا، وعند  ولى بلغةٍ ینبغي إعالم الشخص المحبوس على ذمة التحقیق بالمعلومات المشار إلیھا في الفقرة األ"
 . خطیة استماراتٍ باالقتضاء 

شخص  لغة اإلشارة أو أيُ إلى شفوي  ه مترجمٌ فیجب أن یساعدَ  ،ال یقرأ وال یكتب،  أصمَّ  ذا كان ھذا الشخصإ"
مل أو وسیلةً  مؤھل یتقن لغةً   .أصم تقنیة تسمح بالتواصل مع شخصٍ  إلى أي آلیةٍ  اللجوءُ كذلك ویجوز . لتواصل مع الصُّ

 یُحاط علماً فإنھ الدعوى العامة،  في المدعي العام یبت الشخص بعد الحبس على ذمة التحقیق دون أنأُفِرج عن إذا "
 . 77 -2بأحكام المادة 

 -2بالحقوق المنصوص علیھا في المادتین الشخص بالغ إواجُب ، المانعةفي الظروف یقع على المحققین، إال "
 ؛ "على ذمة التحقیق ھمن اللحظة التي تم فیھا حبس ال یتجاوز ثالث ساعات اعتباراً  في موعدٍ  63-3و 63

س من بدایة الحب طلبَ ی أن على ذمة التحقیقیحق للشخص المحبوس : "منھ -63 4ألحكام المادة  وفقاً أنھ و.  5
من نقیب محاٍم لھ  عیینَ ت أن یطلبَ  فإّن لھالمعیَن، و تعذر االتصال بالمحامي ألم یتمكن من تعیین محام فإْن  . محامٍ  مقابلةَ 

 . المحامین
 . جمیع الوسائل المتاحة، دون إبطاءببھذا الطلب  یحاط نقیب المحامین علماً و"
یقوم و. تكفل سریة المقابلة ة التحقیق في ظروفٍ بالشخص المحبوس على ذم للمحامي المعیّن االتصالُ یحق "

 موضوع التحقیق االنتھاكبطبیعة المحامي بإعالم  ،، على الفورتحت إشرافھھ ضابط الشرطة القضائیة أو أحد رجال
 . لوقوعھوبالتاریخ المفترض 

خطیة  ألمر، مالحظاتٍ ن دقیقة، یقدم المحامي إذا اقتضى ایمدتھ ثالث أن تتجاوزَ یجوز عقب االجتماع الذي ال و"
 . لتحقیقا إلى ملفتضاف 

 . كان بمحتوى ھذه المقابلة خالل مدة الحبس على ذمة التحقیق للمحامي أن یبلغ أیاً یجوز ال "



مقابلة محام من بدایة التمدید، ضمن  أن یطلبَ المحبوس لشخص ل یحقعند تمدید مدة الحبس على ذمة التحقیق، و"
 . علیھا في الفقرات السابقةالشروط واإلجراءات المنصوص 

 و 7 و 6 و 4 اتالمشار إلیھا في الفقر االنتھاكات أحد ھارتكابفي  لالشتباهالشخص على ذمة التحقیق ُحبس ذا إ"
ذا كان الشخص إو. من بدایة الحبس وأربعین ساعة ال بعد ثمانٍ إ مقابلة محامٍ یحق لھ ال فإنھ ، 706-73من المادة  15و 8

ال فإنھ ، نفِسھا من المادة 11 و 3 تینالمشار إلیھا في الفقر االنتھاكاتلالشتباه في ارتكابھ أحد التحقیق على ذمة  محبوساً 
 ياألحداث الت ةصفبیتم إشعار المدعي العام للجمھوریة و. من بدایة الحبس ین وسبعین ساعةتال بعد اثنإ مقابلة محامٍ یحق لھ 

 ؛ "الحبس بھذاإیاه إبالغھم  عندعلیھا المحققون وقف 

تحت  لضابط الشرطة القضائیة وفق مقتضیات التحقیق، أن یُبقيَ  جوزی: "77بموجب أحكام المادة وأنھ .  6
. نتھاكا أو حاول ارتكابَ  انتھاكاً  أو عدة أسباب وجیھة لالشتباه في أنھ ارتكب وجیھ شخص یوجد ضده سببٌ  تصرفھ أيَ 

وعشرین  الشخص على ذمة التحقیق أكثر من أربعٍ ھذا حبس  یجوزال و.  المدعي العام للجمھوریةفي الحال بذلك  بلغَ ویُ 
 . ساعة

فترة الحبس على ذمة التحقیق  ربع وعشرین ساعة تمدیدُ األللمدعي العام للجمھوریة قبل انقضاء فترة  جوزیكما "
 بقرارٍ و ةاستثنائیٍة لھ، بصفیجوز لكن، و. لشخص على ھذا القاضيابعد عرض  أخرى على األكثر وعشرین ساعةً  اً أربع

مقر  غیرِ  آخرَ  في مركزٍ  یُجَرى ذا كان التحقیقُ وإ .على القاضي عرض الشخصدون حبس ال فترةِ  ، تمدیدُ ومعلّل مكتوبٍ 
 . الحبسفترة  تمدیدُ  إجراء التحقیق ھوالوقائع، یجوز للمدعى العام للجمھوریة في مكان لعام المطلع على المدعي ا

، بعد انتھاء فترة الحبس على ذمة التحقیق فإنھ، لھ القضائیةَ المالحقة  من شأنھا أن تبررَ  دلةٌ أضده ن ُوجدت ومَ  "
 . ھذا القاضي بأمٍر من المدعي العام للجمھوریة المطلع على الوقائع حال إلىأو یُ  یُفَرَج عنھإما أن 

ونانتیر وبوبیني وكریتوي  من باریس من أجل تطبیق ھذه المادة، فإن اختصاصات المحاكم االبتدائیة في كلٍ "
 . واحداً  تشكل اختصاصاً 

 على الحبس على ذمة التحقیق 65 و 64-1 و 64 و 63-4 و 63-3 و 63-2و 63-1تنطبق أحكام المواد "
 ؛ "إطار ھذا الفصل ذ فيالذي ینفَ 

 التحقیقئیة ووالمالحقة القضا االستجواباإلجراءات المتبعة في  تكون: "منھ -73706ووفقا ألحكام المادة .  7
 : الباب حكام ھذامع مراعاة أھذا القانون  التالیة ھي تلك المنصوص علیھا في المحاكمة على الجرائم والجنحو التمھیدي

من  221-4من المادة  8الفقرة  المنصوص علیھا فيومنظمة  عصابةٍ المرتَكبة على ید جریمة القتل  1الفقرة ''
 ؛ العقوباتقانون 

-4المادة  منظمة والمنصوص علیھا في المرتَكبة على ید عصابةٍ لتعذیب واألعمال الوحشیة جریمة ا 2الفقرة "
 ؛ العقوباتمن قانون  222

من قانون  222 -40لى إ 222 -34 المواد تجار بالمخدرات المنصوص علیھا فياالوجنح جرائم  3الفقرة "
 ؛  العقوبات

-4منظمة والمنصوص علیھا في المادة على ید عصابٍة بة المرتكَ واالحتجاز االختطاف وجنح جرائم  4الفقرة " 
 ؛  العقوباتمن قانون  5-224

-4-7 إلى 225-4-2 المواد باالتجار بالبشر المنصوص علیھا فيالجرائم والجنح الخطیرة المتعلقة  5الفقرة "
 ؛  العقوباتمن قانون  225

من  225-12إلى  225-7 المواد نصوص علیھا فيالمالمتعلقة بالقِوادة الخطیرة جنح الوجرائم ال 6الفقرة "
 ؛ العقوباتقانون 



من قانون  311-9المادة  المنصوص علیھا فيومنظمة المرتَكبة على ید عصابٍة السرقة  جریمة 7الفقرة "
 ؛ العقوبات

 ؛  العقوباتمن قانون  312-7و 6-312 المادتینالبتزاز الخطیرة المنصوص علیھا في جرائم ا 8الفقرة "
 322-8المادة  منظمة والمنصوص علیھا فيعلى ید عصابٍة  ةبتكَ رالمجرائم االعتداء على الممتلكات  9الفقرة "

 ؛  العقوباتمن قانون 
 ؛  العقوباتمن قانون  442-2و 442-1المادتین  العمالت المنصوص علیھا في تزویرجرائم  10الفقرة "
من  421-6إلى  421-1 الموادإرھابیة والمنصوص علیھا في  أعماالً  تشكِّلالجرائم والجنح التي  11الفقرة "

 ؛  العقوباتقانون 
منظمة والمنصوص علیھا في على ید عصابٍة بة كَ المتعلقة باألسلحة والمواد المتفجرة المرتَ  الجنح 12الفقرة "

من  L. 2353 - 5و  L. 2353 - 4و  L. 2341- 4و   L. 2339-10و  L. 2339-8و  L. 2339-2المواد 
 قانون الدفاع؛ 

على ید  كبغیر شرعیة، التي ترتَ  فیھا بصفةٍ  ھتِ قامإو ھوتنقلِ  فرنسا على دخولأجنبي دة مساعَ  جنح 13الفقرة "
تشرین الثاني  2 تاریخ 45-2658من المرسوم رقم  I-21لمادة االفقرة الرابعة من  منظمة والمنصوص علیھا فيعصابٍة 
 ؛ ھم فیھاتِ وإقامفرنسا ب األجانالمتعلق بشروط دخول و 1945

أو إخفاء العقوبات من قانون  324-2و 324-1المادتین  غسل األموال المنصوص علیھا في جنح 14الفقرة "
-1، المنصوص علیھ في المادتین أعاله 13إلى  1 اتالدخل واألمور المتأتیة من الجرائم المشار إلیھا في الفقروالناتج 
  ؛نفِسھ من القانون 321-2 و 321

تھدف ، عندما العقوباتمن قانون  450-1تكوین عصابة إجرامیة المنصوص علیھا في المادة  جنح 15الفقرة "
 ؛ 14إلى  1 اتلیھا في الفقرإالمشار الرتكاب أحد االنتھاكات عداد اإلإلى 

من  321-6-1المادة  يعلیھا ف المنصوصُ  ،الحیاة نمطمع ق فِ تالمعدم تبریر مصدر الموارد  جنحةُ  16الفقرة "
 . 15إلى  1 اتالفقر فيالمشار إلیھا بأحد االنتھاكات تكون لھا عالقة عندما  العقوبات،قانون 

أحكام ھذا الباب  11 و 3و 6 اتالمنصوص علیھا في الفقر االنتھاكات فيما لم یَُشر إلى خالف ذلك، تسري "
 ؛ " XVIIو  XVIو  XVاألبواب  وأحكامُ 

فیھا الحبس على یجري المادیة التي  أن الظروفَ  في المقام األولتوكیَده ب االلتماس أصحا یودوباعتبار ما  .  8
 ؛ كرامة الفرد تحط منذمة التحقیق 

لضابط الشرطة القضائیة لحبس شخص على ذمة التحقیق ال الممنوحة أن السلطة ، ثانیاً ، أنھم یرون وباعتبار.  9
 قضائیةً  ة حامیة للحریة الفردیة؛ وأن المدعي العام للجمھوریة لیس سلطةً تحترم المبدأ الذي ینص على أن السلطة القضائی

دون  یُتَخذن أیمكن  القراروأن ھذا  ه؛ وأن لھ سلطة تمدیدِ هإال بعد اتخاذِ  قرار الحبس على ذمة التحقیقبغ مستقلة؛ وأنھ ال یُبلَ 
 حضور الشخص المحبوس على ذمة التحقیق؛

إْن  على ذمة التحقیق ن السلطة الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة لحبس أي شخصأ ، ثالثاً،أنھم یعتقدونو.  10
 سلطةٌ إنما ھي  ،ما انتھاكٍ  أو حاول ارتكابَ  انتھاكاً  أنھ ارتكب عدة أسباب وجیھة لالشتباه في أووجیھ  د ضده سببٌ جِ وُ 

 حظر أيَ الذي یَ  1789نسان والمواطن لسنة من اإلعالن العالمي لحقوق اإل 9تعسفیة تتناقض مع المبدأ المنبثق من المادة 
 بھ؛  مشتبھٍ  شخصٍ  لضبطِ ضروري للقوة  غیرِ  استعمالٍ 



واحدة  مبدئیةٍ  في مقابلةٍ إال لھ حق لیس المحبوس على ذمة التحقیق  أن الشخصَ  اً،رابعھم، باعتبار تأكیدِ و.  11
على ملفات ھذه القضیة وال  االطالعُ ال یمكنھ حضور ھذا األخیر؛ وأن المحامي  لھ حق ولیس ثالثین دقیقة مع محامٍ ل

التزام الصمت؛ وبالتالي فإن نظام  ھ فيحقیُنبَھ إلى المحبوس على ذمة التحقیق ال  الشخصَ  االستجوابات؛ وأنّ  حضورُ 
أمام  البراءة والمساواة الدفاع ومتطلبات المحاكمة العادلة والمنصفة وافتراضَ  الحبس على ذمة التحقیق ال یحترم حقوقَ 

عند  لى ما بعد ثماٍن وأربعین ساعة أو اثنتین وسبعین ساعةإ مقابلة المحامي تأجیلُ وال ھو یحترمھا كذلك القانون والعدالة؛ 
 ؛  ؛التحقیق في بعض االنتھاكات

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 706 -73والمادة  ،7، الفقرة 63-4المادة حول  -

المذكور  1958تشرین الثاني  7من مرسوم  23-2عن أحكام الفقرة الثالثة من المادة باعتبار أنھ ینبثق .  12
 سبق اً حكمتخص دستوریة  ولویةٍ أ مسألةِ  المجلس الدستوري في ھ ال یجوز استفتاءُ أن 23-5أعاله والفقرة الثالثة من المادة 

 تغیرت الظروف؛  إذاإال  ،مع الدستوراً قتوافم ، نصاً وحیثیات،منھ بقرارٍ  هاعتبارُ  لھ

في شأن  ،من الدستور 61لفقرة الثانیة من المادة عمالً با ،وباعتبار أنھ تم االلتجاء إلى المجلس الدستوري.  13
من ھذا  14و  1أحكام المادتین بمخالفة  ةً خاصاحتجوا  االلتماسالمذكور أعاله؛ وأن أصحاب  2004آذار  9قانون 

وما   2الحیثیات ( المذكور أعاله 2004آذار  2 في ه المؤرخقرارِ   حیثیاتِ في توري، وأن المجلس الدس  ؛للدستورالقانون 
باباً ھو في الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، تُدِرج التي "خاص في المادة األولى  نظر بوجھٍ قد ، )یلیھا

من  706 -73وتتضمن المادة " مح المنظَ والجنواإلجرام جراءات المنطبقة على اإل: "الباب الخامس والعشرون بعنوان
والسیما ( نفِسھ حیثیات قراِره المذكورِ  نظر في قدوأنھ، أي المجلس الدستوري، قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ 

الجنح المنظمة، ومن ضمنھا الفقرة وفي الجرائم األحكام المتعلقة بالحبس على ذمة التحقیق في  )وما یلیھا 21الحیثیات 
 2المادة أن من قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ و 63-4التي تنبثق عنھا  الفقرة السابعة من المادة  14األولى من المادة 

 63-4الفقرة السابعة من المادة وبالتالي تكون مع الدستور؛ ن اتمتوافق 14و  1 المادتینمن منطوق ھذا القرار أعلنت أن 
نصاً  المجلس الدستوري قراربكذلك  محاكمات الجزائیة متوافقتین مع الدستورمن قانون أصول ال 706-73والمادة 
 اإلجرام، المتعلق بمكافحة 2004آذار  2في المذكور غیاب أي تغیر في الظروف منذ اتخاذ القرار لنظراً و؛ وحیثیات

 في ھذه األحكام؛ مجدداً  لمجلس الدستوري النظرُ اال یمكن فإنھ ح المنظم، ووالجن

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 77والمادة   6لى إ 1، الفقرات 63-4 و 63-1و  63و  62المواد حول  -

خاص في المواد  ، لم ینظر المجلس الدستوري على وجھٍ 1993آب  11في قراره المذكور أعاله بتاریخ .  14
لت التعدیالت التي أُدخِ  دستوریةمع ذلك بلكنھ أفتى من قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛  77و  63 -4 و 63 -1و  63

الحبس على  شخص في یداعِ إألحكام متعلقة بشروط ؛ وأن ھذه الدیھ النظرِ  قیدَ كانت آنذاك على تلك المواد باألحكام التي  
تحقیق الشخص المحبوس على ذمة ال ذلك من قبل المدعي العام للجمھوریة وحقِ  ھذا اإلجراء، ومراقبةِ  ذمة التحقیق وتمدیدِ 

ھذه المواد  ، تعدیلُ 1993آب  24  القانون المذكور أعاله فيصدور بعد تم، أنھ في لقاء محام لمدة ثالثین دقیقة؛ وحیث 
بتلك التي نظر فیھا  المجلس  تكفل، مقارنةً محل االختالف من قانون أصول المحاكمات الجزائیة عدة مرات؛ وأن األحكام 

لحقوق األشخاص المعنیین  حمایةً أفضَل لحبس على ذمة التحقیق وا تساھالً في أقلَ اً إطار، 1993آب  11 تاریخقراره  في
 بھذا اإلجراء؛ 



منذ ھا تنفیذِ  شروطِ ر تغیُ واكمات الجزائیة التعدیالت على قواعد المح بعضُ  ، مع ذلك،ما أدت إلیھوباعتبار .  15
قانون  القوى والحقوق المحددة في میزان في رٍ تغییوالتحقیق للحبس على ذمة  تواتراً  فأكثر أكثرَ  استخدامٍ  ِمن 1993العام 

 أصول المحاكمات الجزائیة؛ 

 3ال تزال في انخفاض وتمثل أقل من  التمھیدينسبة المحاكمات التي تخضع للتحقیق  أن من ثم إلى نظربالو.  16
شاعت  ،1993آب  24بعد قانون  ،بي؛ وأنھالمجال التأدی وى العامة فياالدع في قرارات الصادرةالوام في المائة من األحك

الدعوى في قرار النیابة العامة صار أدت إلى أن التي المحاكمات الجزائیة،   في "الفوریة"ممارسةُ ما یسَمى المعالجة 
ھذه  محتسَ وإْن  ،أنھو ؛الحبس على ذمة التحقیقمدة یُتخذ بناًء على تقریر ضابط الشرطة القضائیة قبل إنھاء  العامة

سیِر  سنِ حُ ضماِن  ھدفِ انسجاماً مع  تنوعاً  وأكثرَ  جزائي أسرعَ  ردٍ  بتوفیر الدعوى العامة تسییر لطرائق الجدیدة فيا
في أغلب م المعقدة أو شدیدة الخطورة، یحاكَ بالوقائع ، حتى في المحاكمات المتعلقة المشتبھ بھ فقد بات الشخصالعدالة، 

على ذمة التحقیق، وال سیما على أساس االعترافات التي  حبسھفترِة عت قبل انقضاء معلى أساس األدلة التي جُ  األحیان فقط
المرحلة الرئیسیة في تكوین ملف محاكمة  ھو على ذمة التحقیق غالباً  االحتجازُ  أصبحَ حتى فترة الھذه خالل أدلى بھا 
 المشتبھ بھ؛  الشخص

 عن المنبثقةَ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  16لمادة الصیغةَ المعدلة ل نّ ، كذلك، إلى أنظربالو.  17
 من األشخاص الذینضیقة  الئحةً  تْ ددحَ قد  ا أعاله ملیھإالمشار  1985تشرین الثاني  18و  1978تموز  28 قانونيْ 

ما على ذمة  شخصٍ  حبسِ  المؤھلین التخاذ قرارِ یكونون ھم وحَدھم ولھم صفة ضابط شرطة قضائیة،  تكونَ یمكن أن 
والمادة  1995 شباط 8من قانون  53والمادة  1994شباط  1 من قانون 2المادة ب الحقاً  قد ُعِدلتقیق؛ وأن ھذه المادة التح
 16والمادة   2003ذار آ 18 من قانون 8المادة بو 1998تشرین الثاني  18قانون بو 1996 تموز 22من قانون  20

لدى ھا توفرُ الشروط الواجب  صأدت إلى تقلیقد  التعدیالت ھذهأن والسالفة الذكر؛  2006كانون الثاني  23من قانون 
ارتفع عدد الموظفین المدنیین ف ؛على صفة ضابط شرطة قضائیةللحصول  موظفي الشرطة الوطنیة وعساكر الدرك الوطني

 ؛ 2009 عامفي ال اً ألف 53إلى  1993 عامفي الألفاً  25صفة من یحملون ھذه الوالعسكریین الذین 

حتى في االنتھاكات ما أن ھذه التطورات ساھمت في إشاعة اللجوء إلى الحبس على ذمة التحقیق وب.  18
بعد ؛ المشتبھ بھ م على أساسھا الشخصفي تكوین العناصر التي یحاكَ  يط؛ وعززت من أھمیة مرحلة التحقیق الشرَ البسیطة

 أن ھذه التغیرات فيو؛ 2009عام في ال تدبیر فَ أل 790إذ تخطى عدُد ما اتُِخذ من تدابیر الحبس على ذمة التحقیق 
 فیھا؛ دستوریة األحكام المطعونِ  يالوقائع تبرر إعادة النظر ففي إجراءات القانون و

 : شكوى المساس بكرامة الشخصبوفیما یتعلق . 

أو  عرقٍ  على أساٍس من أكدت من جدید أن لكل إنسان، دون تمییزالتي  1946باعتبار دیباجة دستور عام .  19
د عَ وأن المحافظة على كرامة الشخص ضد أي شكل من أشكال االسترقاق والتبخیس تُ  حقوقاً ثابتة ومقدسة؛ أو معتقد،  دینٍ 
 ؛ ةدستوریذا قیمٍة من ھذه الحقوق وتشكل مبدأً  حقاً 

تنفیذ   مَ وباعتبار أنھ یتعین على السلطات القضائیة وسلطات الشرطة القضائیة المختصة الحرص على أن یت.  20
ذلك، على السلطات القضائیة كنسان؛ وأنھ یتعین، احترام كرامة اإلمع جمیع الظروف،  في ،الحبس على ذمة التحقیق

 المخالفاتعلى أساس اللزوم عند المختصة، في إطار السلطة الممنوحة لھا بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة، و
بكرامة الشخص المحبوس  األعمال التي تشكل مساساً  تفادي وقمعُ  لھذه الغایة،ھذا القانون  الجزائیة المنصوص علیھا في

 تنفیذ األحكام في المطلبھذا بالمحتمل  وأن الجھلَ  ؛ھامن عن األضرار التي لحقت بھ ھتعویضب على ذمة التحقیق، واألمرُ 



التي ینظر  األحكامُ تمس  الھا، تعدیلُ    للمشرع بالتالي، إذا جازو ال ینال من دستوریة ھذه األحكام؛ المذكورة أعاله التشریعیة
 الفرد؛  الدستوري كرامةَ  فیھا المجلسُ 

 :  وفیما یتعلق بالشكاوى األخرى. 

 فيإال  ،نسانإ أيِ اتھاُم أو توقیُف أو حبُس یجوز ال "أنھ : 1789من إعالن  7المادة  نصِ باعتبار و.  21
یَنقل أو یُنفّذ أو یعمل على تنفیذ أو  لتمسیعاقَب كُل من یَ یجب أن و. یصفھا األشكال التيوبالحاالت التي یحددھا القانون 

إذا ما  ویكون مذنباً  ،في الحال توقیفھ بموجب القانون أن یمتثلَ استدعاؤه أو أي مواطن یتم یجب على  ولكنْ  ؛تعسفیة وامرَ أ
ال  صرامةٍ  أيَ  فإنّ إْن كان ال بد من توقیفھ، ھ، وتُ إدان تَ ثبُ تَ  حتى كل متھم بريء"أّن : اإلعالن من 9المادة  ونصِ ؛ "قاوم

 لحقوقضماَن فیھ ال دستوَر لمجتمٍع ال "أنھ  :منھ 16المادة  ؛ ونصِ "بشدة القانونُ یجب أن یقمَعھا ضبطھ ل تكون ضروریةً 
 ؛ ؛"بین السلطاتواضحاً فیھ  فصلَ وال 

نھ بموجب أأصول المحاكمات الجزائیة؛ و ن قواعدَ د القانومن الدستور، یحدِ  34وباعتبار أنھ بموجب المادة .  22
ھذا المبدأ  احترامَ  ،الحریة الفردیة تكفل السلطة القضائیة، حارسةُ و -. أي شخص تعسفاً  ال یجوز احتجازُ : "منھ 66المادة 

 ؛ "المنصوص علیھا في القانونفي الشروط 

 تحدید إطار تطبیق قانون واجبُ لدستور من ا 34المادة  حسبھ ع نفسِ المشرّ  یعود إلى ھوباعتبار أن.  23
مالحقة  صة لتجنب الصرامة غیر الضروریة فيخابصفٍة  اً ھذا الشرط الزم یكون، باإلجراءات فیما یتعلق  ،نھأ؛ والعقوبات

 ؛ ھم للعدالةوجلبِ  ي االنتھاكاتمرتكب

 مالحقةِ األمن العام و ء علىاالعتدامنع التوفیق بین  ع ضمانُ وباعتبار أنھ یقع على عاتق المشرّ كذلك، .  24
ممارسة الحریات وبین دستوریة، من جھة، القیمة الالحقوق والمبادئ ذات ن لصوْ  كلیھماالالزمین  ،االنتھاكاتمرتكبي 

، والحریة 1789من إعالن  16إلى المادة  اً داستنا؛ ومن بینھا احترام حقوق الدفاع، ، من جھٍة أخرىالمضمونة دستوریاً 
 من الدستور تحت حمایة السلطة القضائیة؛  66تضعھا المادة الفردیة التي 

على ذمة  وأن الحبسَ  ؛دستوري مطلبٍ  أيَ بحد ذاتھا وباعتبار أن التطورات المذكورة أعاله ال تتجاھل .  25
 ضماناتٍ بمع ذلك  ھذه التطورات ینبغي أن تقترنَ  بعض عملیات الشرطة القضائیة؛ وأنّ  يف ضروریاً  تقییداً د عَ التحقیق یُ 

 حمایة حقوق الدفاع؛  ضمنَ تأن و ھومآلِ  وَمجراهاستخدام الحبس على ذمة التحقیق لضبط مناسبة 

المحكمة قاضي  لَ دخُ وبما أن السلطة القضائیة تشمل جمیع قضاة المحكمة والنیابة العامة؛ وبما أن تَ .  26
، قبل الحبس على ذمة التحقیقمآل ن ساعة؛ وبما أن وأربعی ثمانٍ  إلى ما بعدضروري لتمدید فترة الحبس على ذمة التحقیق 

وعشرین ساعة؛  اً ه أربعاالقتضاء، تمدیدَ  عند، یقررَ  یكون لھ أن الذي للجمھوریة المدعي العامفي ید   انقضاء ھذه الفترة،
للجمھوریة من بدایة  إعالم المدعي العام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أنھ یتمَ  77و  63وبما أنھ ینبثق من المادتین 

یعود إلیھ أنھ وعنھ؛  جَ فرَ المحبوس أو یُ  أمامھ الشخصُ  مثلَ في أي وقت أن یَ  أنھ یمكن أن یأمرَ و؛ بھ الحبس على ذمة التحقیق
مع خطورة  اً تناسبمللتحقیق و ضروریاً ھذا الحبس  على ذمة التحقیق أو تمدیدُ محبوساً الشخص إبقاُء ما إذا كان تقدیُر 

من  66لجھل بالمادة إلى االشكوى المستندة  استبعادُ بالتالي ارتكبھا؛ وأنھ ینبغي قد لتي یشتبھ أن یكون الشخص األفعال ا
 الدستور؛ 

من قانون  77 و 63بموجب المادتین ، لضابط الشرطة القضائیة جھةمن  ،یجوز وباعتبار أنھمع ذلك، .  27
بصرف  اً انتھاك ھبارتكابیُشتبھ  شخصٍ  أيَ ق أربعاً وعشرین ساعة أن یحبَس على ذمة التحقی ،أصول المحاكمات الجزائیة



وعشرین  اً أربعیمَدد حبس على ذمة التحقیق یمكن أن  أيَ  ؛ وأنّ إجراء اتخاذ ھكذافعت إلى النظر عن خطورة الوقائع التي دَ 
 معینة من الخطورة؛  درجةٍ  ذاتِ  بعینھا انتھاكاتٍ ھذا اإلجراء على  رَ قتصَ ساعة دون أن یُ 

الشخص  تجیز استجوابَ  نفِسھ من القانون 63 و 62أحكام المادتین  جملةَ  أنّ  أخرى، جھةٍ ، من وباعتبار.  28
باإلفادة ھ؛ ال تسمح للشخص المستجوب، عندما یتم اعتقالھ ضد إرادتِ منھ  63-4المحبوس على ذمة التحقیق؛ وبما أن المادة 

یمكن أن  اة الظروف الخاصة التيعامة دون مراع قوق الدفاع یُفرض بصورةٍ ھذا التقیید لح أنّ و؛ محامٍ من الحضور الفعال ل
یُنبَھ إلى التحقیق ال  المحبوس على ذمة أو ضمان حمایة األشخاص؛ وبما أن الشخصَ علیھا أو المحافظة  األدلة ه لجمعتبررَ 

 التزام الصمت؛  حقھ في

 ،6لى إ 1 الفقرات من ،63-4 و 63-1 و 63 و 62المواد  تشّكلوباعتبار أنھ في ظل ھذه الظروف، ال .  29
الحبس على ذمة التحقیق في ضوء التطورات ستخدام المناسبة ال ناتِ ضماالمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة  77و

رتكبي ممالحقة األمن العام و منع االعتداء علىبین قائماً بشكٍل متوازن التوفیق أنھ بالتالي، ال یمكن اعتبار سابقة الذكر؛ و
أخرى؛ وبالتالي فإن ھذه األحكام تتجاھل  ممارسة الحریات التي یضمنھا الدستور من جھةٍ بین و ،من جھة االنتھاكات،

 دستور؛ لل ھا منافیةویجب اعتبارُ  1789من إعالن  16 و 9 المادتین

  : حول آثار إعالن عدم الدستوریة -

عامة كتلك التي یملكھا البرلمان؛ وبما أنھ لیس  تقییمٍ  ك سلطةَ الدستوري ال یمل أن المجلسَ  ،جھة، من باعتبار.  30
 ھ للدستورمنافاتُ  ما ثبتت إلصالحجراءات الجزائیة اإلقواعد في إجراؤھا  الواجبِ ییرات لتغإلى امن اختصاصھ اإلشارة 

من إعالن عدم  ،دئیاً مب ،دستوریةالولویة األمسألة ذات الاستفاد الطرف الذي طرح لو  ، من جھٍة أخرى،أنھو،  ؛منھا
النظام العام منع االعتداء على  أھدافَ  أن یتجاھلَ  امألحكلھذه ااإللغاء الفوري من شأن  فإنّ  األحكام محل الخالف، دستوریة

 2011تموز  1 ىلإوبالتالي فمن المناسب تأجیل ھذا اإللغاء  ؛وخیمة إلى عواقبَ أن یجَر و االنتھاكاتمرتكبي مالحقة و
بموجب األحكام  ،ذت قبل ذلك التاریخخِ في التدابیر التي اتُ  الطعنُ  یجوزعدم الدستوریة؛ وأنھ ال إصالح ع من لتمكین المشرّ 

  ھذه المخالفة؛على أساس  ،للدستور تُھامخالف المعلنةِ 

 :ما یلي قّرری

 6إلى  1ة والفقرات من قانون أصول المحاكمات الجزائی 77و  63 -1و  63و  62المواد تتنافى مع الدستور  -1المادة 
  .منھ 63 -4من المادة 

 .  30للشروط المبینة في النقطة  وفقاً  2011تموز  1من  اعتباراً  1المادة  فيدستوریة نفي صفة الیسري مفعول  -2المادة 

في من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، و 706 -73المادة   بت فيأن یللمجلس الدستوري لیس  - 3المادة 
 .  منھ 63 -4لسابعة من المادة الفقرة ا

 -11المادة  للشروط المنصوص علیھا في وفقاً  ویبلَّغ یةللجمھوریة الفرنس الجریدة الرسمیة نشر ھذا القرار فيیُ  - 4المادة 
 .  المذكور أعاله 1958تشرین الثاني  7من مرسوم  23

 السادةو، ھلوي دیبری-الرئیس السید جان: وربحض 2010 تموز 29جلستھ المنعقدة في  عن المجلس الدستوري في رَ صدَ 
ھیوبر ھانیل  ْینومیشیل شاراس ورینو دونوا دو سان مارك والسیدة جاكلین دو غیلینشمیدت والسید ھجاك بارو وغي كانیفی

 .  وبییر ستاینمتز



 .2010تموز  30 فيوأُعلِن  

 


